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is partidos mínoritarios,
dará a ela uma ínespres
stva maioria.
Acontece porem, que os

trabalhistas, especialmente
em Santa Catarina, são
os querernistas extremos,
a ponto de se .lhes ter Noticias oficiais dizem flutuar cerca de 2.500 na

até cassado a licença pa- que existem na Alemanha vios afundados durante a

ra uma convenção em Jo- 5.000 brasileiros para se- guerra, estando pera esse

inville, quando do Coman rem repatriados e que .flm adestrando um exer

do do sr. General Ary atualmente o sr. Ministro cito de esceírandísres.
Pires na õa. Região, por do Exterior esta resolveu- -x-

ser o seu chefe dado co- do a vinda desses patri- Norberto Jung, o gran-
mo incitador' de greves. cios. de volante gaucho, que
O Partido de Represen- -x- tomou parte na ultima

tação Popular, traz ainda
.
Mais urne

I quadrilha de competição automobilisti
como cartaz uma agre- espertalhões foi desrnas- ca Buenos Aires - Rio de

fo Konder e Edmundo da miação tida como toralt- catada pela policia cario- Janeiro, sofreu um aclden
Luz Pinto, sendo de tudo tária, antí-dernocratíca, es- ca. te de automóvel tendo-lhe
dado conhecimento aos tendo em direção a direi- Esta dedica-se a venda sido amputado um braço.
senhores Dr. Henrique ta, isto é, em caminho de casas populares, em -x-

Rupp Junior e Coronel contrario aos comunistas, nome da Fundação da Ca- O snr, Minisiro da Fa-
Aristiliano Ramos. mas não deixando tarn- sa Popular. zenda estabeleceu o pra-
O clima de confiança bem de ter um cunho fa- A organlseção ídeada so de 60 dlas pera paga-

deverá nortear a politica clsra.
.

por Henrique de Almeida mento sern as respetívas
de todos os estados, e o Daí- resulta ser dificil Filho, que lhe deu � no- penalidades dos selos de
ilustre leader da maioria, uma coligação sincera des- me de "União Social Pe- vidos nos livros de regts

A
Senador Nereu Ramos, ses dois parti,!Ío§ com um los Díreítos dos Hornens.. to, de opereríos, que alem

s
_

casas populares' quer dar um exemplo aos democrata.
,

'0 negocio nrosperava, de 10 cruzelros pelo ter

.

sao o assunto d� que procuram "torpedear" Quanto a escolha do tendo já agenciadores em mo, pagam 20 centavos
día. Pela �ebre que vat

as disposições do sr, Ge- interventor, corre que o todos os estados. A poli- por folha de 22x55 cm.

pelo Brasil afora, vamos neral Outra e das demals partido majoritario faria cia apurou que com o di- • _

ter casas a sobrar. Forças Armadas do pa ís. uma relação de nomes nheiro dos incautos, os '

Mas sempre esse U
ma emenda apre-

... ,
-

,

.

Um dos principais mo- e de entre esses seria diretores e que estavam
mas - onde e q�e vamos tivos desses entendimen- escolhido pela minoria comprando casas de apar-

sentada pelo depu-

.buscar. ma,terIaI para tos é estabelecer no fura- um para ser o interven- tamento.
tado udenista Ga-

construí las briel Passos e que con-
-.

.

ro Congresso Representa- tor, dado que o sr. dr,
'

-x-
Parece que os que seguio aprovação para

._ . tivo Uma grande maioria Udo Deeke pretende Também a Abissinia
soltarn rojoes pela SIm figurar na futura Constí-
r. ..

-

dernocratice, capaz de mesmo ir assumir o car- quer que à !talia lhe- pa-
patíca medida VIvem no tuíção, manda insentar

_ abater qualquer coligação go que lhe continua re- gue índemnisação peja in-
mundo da lua ou nao

do imposto territorial to-
, que venha a ser formada servado em Blumenau, vasão, calculados os da-

sabem que para cons
dos os terrenos de me-

. . . :- para se antepor ao pro- de diretor de uma gran nos em 100 libras por ca-

�rUI-Ias preCls�-se de tí-
grama que foi delineado de empresa, sendo tain-l beça, ou sejam 750 mi _

nos de 20 hectares.

[olos, tAelhas, Cl.mento. e�c., com o movimento de
'

29 bem o unico capaz de lhões pois alegam terem fE um díspositívo que

Cade esses materíaís a eta especialmente a
. de Outubro. disputa.r a Prefeitura, morrido 750.000 pessoas.

So Deus sabe o traba renda do Estado de San-
-

ôe o número de depu- dadas as gerais símpa- Alem disso quer o Ne-
lho que se passa para

ta Catarina, talvês onde
. . . . redos fôr o previsto, isto tias de que gosa alí, e gus mais o pagamento de

conseguir material pa�a é 52, o quociente partidé- de ser uma família tra- 525.000 casas destruídas
exista o maior numero

uma casa quanto mais
de pequenas proprieda-

'. rio será de 6 a 7 mil. dicional naquela impor- a razão de 20 libras e 10
p8;ra essas �Ilhares e Teriamos então 2 a 5 tante comuna, pois a libras

.

por cada camelo.
rles,

mIlhar.es autor�sadas. representantes . para cada maioria idenista ali é morto.
O snr. senador Nereu

AqUI para nos em Ja Ramos, combatendo a
- ,- um dos Partidos Traba- incontestaveI. -x-

raguá, o assunto resol- lhista e tíe Representação' Tudo isso 'conta-nos O Brasil adquiriu trigo
emenda, resaltou que o

ve-se ·com algumas de- Popular e o restaute diví- uma carta e são linhas nos Estados Llnídos e
estado que presenta te

zenas de casas de ma
ria um decrescimo na

.

-

dido entre os pessedistas gerais a serem discuti- Canada é, pOl.' isso não
delra arrecadação de (�erca de

'. . . e udenistas, com muito das, bem pesadas e mes- está mais na obrigação
FaCIlIte a PrefeItura·

. doze milhões de cruzei-
_ pequena vantagem para mo abandonadas, pois de fornecer a borracha a

as. construçoes de ma-
quem vencer as eleições. as surpresas sucedem�se Argentina, que lhe dimi

de!ra nas ruas de 2a. e Os comunistas muito quanto mais se aproxi- nuiu a remessa desse ce-
5a. classe � verá c?m� dificilmente conseguirão ma a hora «h», a hora real.
o assunto f�c� resolvIdo. eleger um representante. em que teremos uma
mata-se _dOIS coelh�s de Vemos daí que, qualquer constituição democra
u!lla caJadada, r�sIden- coligação, entre o P.S D. tica.
Cla e aluguel malS ba-

ou a U D N com os do-
rato. /'

.. , --------------------

E·xporlação
de Madeiras

--------::0:=--------

que, para as diversas
praças do país, cerca de
140.000 metros cubicos.
Aos demais portos ê

pouco inferior o estoque.
Se percorremos a li

nha ierrea; perde-se de
vista a quantidade de
madeira que ha anos a

guarda transporté. .

Mas não é só. Em San
ta Catarina, que ocupa
o primeiro lugar existem
cerca de 5.000 serrarias
e fabricas; no Paraná
2.000 e no Rio Grande
do Sul 1.200, cuja pro
dução mensal sobe a

Causou panico nos

meios madeireiros o de
creto do Governo man

dando suspender a. ex

portação da madeira bru
ta e compensados.
Cremos que a medida

visa forçar a baixa do
produto no mercado' in
terno:" ou então pedir
compensação de outros

. no externo.'
Os comentarios gerais

são de que não falta ma

deira, mas sim transpor
tes.
Em São Francisco do

Sul, existem para ernbar-

PObITI<3A·
Carta particular, vinda

do Rio, informa que já
está sendo processada Ci

coellsão em Santa Cetarí-
na.

As primeiras conversa

ções estão sendo feitas
entre os senhores Nereu
Ramos de um lado e Adol-

AVISO I

'Banco Mercantil �e Santa Catarina SIA.
(Ern organização)

Chamamos a especil!1 atenção dos senhores
acionistas e dos interessados, que se encontra em

poder dos fundadores a5 listas para o aumento de
capital, de acôrdo com que fôra determinado em

Assembléia Geral, realizada em 12 de junho do co!'

rente ano. .

.

Cabe aos antigo� acionistas <> direito de subs
creverem cincoenta por cento (50%) do aumento do
capital.

Blumenau, 12 de agô�to de 1946.

OSWALDO MOELLMANN
AMERICO STAMM

3x1 Fundadores

mais de 250 milhões de
cruzeiros
Quantas delas, devído

a queda forçada pelo de

creto, não estarão conde
nadas ao fechamento?
E os seus milhares de

operarios, de que vão
viver?
Meditem bem os go

vernantes brasileiros so

bre o resultado do vio
lento golpe.

Dr. Otavio
Mangabeira

No dia 27 transcorreu
a data aniversaria do

deputado I Dr. Otavio
Mangabeira, presidente
da Comissão Executiva
Nacional da V.D.N.
Diversas homenagells

lhe foram tribubidas por
essa ocasião, entre as

quaís uma Missa em

ação de graças, a qual
compareceram Ministros
de Estado, Parlamenta
res, o snr. Mello Viana,
Presidente da Assem
bleia Constituinte e o se

nador.Nereu Ramos, Iea
der dô- .Partído Social
Democratíco.

Notas ·e Noticias

Fogo.S�mbolico
Façam seus anuncios
neste bi-semanario·

ros.

A emenda, como ja
dissemos, foi aprovada,
devendo figurar, assim,

-x- no texto da futura carta
O go\'erno inglez està

estudando meios de fazer _m_a_g_D_a_. _

Locais
A Festa da Comunidade

Evangelica
No proximo dia 1° te

rá lugar a inauguração
dos sinos e relogío da

Igreja Evangelica desta
cidade.
Como já noticiamos,

esses beneficios do tem

plo protestante custa
ram cerca de '110 mil
cruzeiros. Os sinos são
um conjunto de 4 peças
e o relogio que já está
colocado será tambem
um grande melhoramen
to.
Falarão no áto os rev.

Pastor Schluenzen e

Schneider.
Depois da cerímonía .

terâ uma festa benifi
ciente.

Aniversario, Amanhã pas
sa a data natalicia do sr.

Leopoldo Reiner, pro
prietario da Tipografia
Avenida e elemento de
destaque social do mu

nícípío.
Ao esse nosso presa

do amigo o abraço de
todos os que trabalham
no "Correio do Povo."
- Na mesma data faz
anos a senhorita Maria
de Lourdes Airoso; dia
51, o jovem Tarcisio Sat
ler, o sr. Max Hoepfner
construtor e o sr. Mar
tim Stahl, comerciante.

Agradecimentos.:Do snr.·

Altino Pereira, recebe
mos um telegrama agra
decendo a noticia que
demos do falecimento de
seu irmão Celso Pereira
- A Sociedade Escolar
de Itapocusinho oficiou- "

nos agradecendo a cola
boração prestada por es-
ta folha. para .{l exito da
festa em berreficlo de
um novo predio escolar,
que deu um resultado li
quido de Cr$ 4.000,00.
- Tambem do sr. Dr.
Alvaro Batalha recebe
mos amavel cartão de
agradecimento.

Festa em Garibaldi
No dia 1° de setembro

terá lugar a festa em be
neficio da igreja de Ga
ribaldi.

Dr. Carlos Gomes de Oliveira
Exonerou-se do cargo

de Secretario do Inte
rior e Justiça, o sr. Dr.
Carlos Gomes de Olivei-
ra.

-

1
.

Falecimento. Em ltajai,
onde residia, faleceu o

sr. Geraldo Bítencourt
dos Santos, que contava
70 arios de idade.
A enlutada familia e

especialmente ao seu

genro, snr, José Lindol
Ia. Borges, apresentamos
nossas condolencias.

Papel Celofan
Vende-se nll - Tip. Avenida

Como era esperado, Logo apos foram dis-

cbegou a esta cidade, tribuidos os diplomas aos

pelas 20 horas do dia 26 atletas que transporta
do corrente, o "Fogo ram o simbolo da patria
Simbolico" cQnduzido pe- no ano passado, sendo
los nossos atletas e pe- por todos os presentes
los alunos dos estabele- cantado o Hino Nacio-
cimentos de ensino. naI.
Em frente a prefeitura, Na manhã seguinte foi

onde foi armado o Altar continuado o transporte,
da Patria, alem de nu- ainda por atletas, até a

merosos escolares,�hàvia divisa de Blumenau em

uma grande massa po- demanda a Florianopolis,
pular. onde chegou no mesmo

O facho foi saudado dia.
por uma salva de pal- Está marcado p8,ra 1°.

mas, tendo o snr. Dr. de Setembro, as 24 ho

Arquimedes Dantas pro- ras, a chegada em Porto

.

ferido brilhante oração. Alegre.

��;-l·
5 Valvulas �

I
Comercio e Industria �

GERMril/O STEIN S/ri_ �

SECÇÃO FERRAOENS I
�, .

JOINVILLE �
�,�����

Ondas longas "e curtas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Está o Brasil vivendo um dos mais angustio- de moeda. legal, sem receber orientação superior, mas,

sos períodos de sua história. Mesmo ao mais des- ao .contrério, liderado pelo Banco do Brasil, que se

cuidado dos observadores não escapa a existencia lançara em uma politica de investimentos excessivos, I
de uma sensação generalizada de ma! estar, provo- converteu-se o nosso sistema bancário em

amPlifica-,cada pela instabilidade dos preços e dos salários, e dor da onda inflacionista, elevando-se, no mesmo

causadora de um penoso desajustamento entre os periodo, de pouco menos de oíro a mais de vinte e

ganhos individuais e o custo de vida, em contínua sete' bilhões de cruzeíros o volume dos deposíros ]
ascenção. bancários.

• Destarte quase quadruplicou passando de treze

.

As .entid��es rI:preseptativas do comércio na
a quarenta e cinco biliões de cruzeiros o potencial

cíonal, etgneraríes, deste docu{TIento, tend.o �I�rapas- monetário do País, desorganizando e pervertendo
sado de há_muito aquele p�nodo embnonano. em todas as atividades e o próprio caráter dos homens,
que os org.aos �e classe CUIdam al?enas dos !nte-I produzindo panico e a fuga á moeda, desarticulan

ress�s perrlculartstas �os seus associados, convl.etas do o sistema de preços.
de que lhes. cabe precipuamente a defesa dos ínte- A .pollrica de preços, apesar de formulada em

resses coletivos - sentem-se no dever de alertar o tempo oportuno, pelo orgão estatal competente, Ii

governo, as classes _que representam, as classes tra- mírou-se a tabelernentos parciafs, a maior parte das
balhadoras - i\ Naçao. em ger�1 - sobre os .graves vezes injustos e,inoperantes, que freqüentemente ape

errc:s por todos �ometldosl CUjas consequenclas p�- nas serviram pare perturbar a produção e 'os rner

d�rao ser as mais funestas pera os destinos da Pa- cados .sern proteger o consumidor. Não se co,nseguiu
trt a. sequer efitivar um racionamento generalizado dos

As dificuldades da hora atual brasileira resul- artigos escassos, nem mesmo uma fiscalização cri
tarn de causas .exrernas e internas. Alguns de nos- teriosa, embora severa, pera obrigar a obediencia ao

sos meles encontram suas origens na situação geral tabelamento e, assim, cercear o mercado negro, A
do mundo, surgindo entre nós por força da inter- ação das autoridades foi, via de regra, intervalada,
ação dos fenomenos economicos e sociais. desordenada e freqüentemente' intempestiva.

Cessada a luta material, o choque de duas con-

cepções opostas de vida, que se vem acentuando O governo descurou completamente a prepara

nos trabalhos de estruturação da paz, continua a in- ção psicológica do nosso povo. Em vez de salien

quietar e a produzir os seus efeitos, lamentáveis, tar que a guerra significaria para todos em verdade

quer impedindo uma cornpleta-desrnobíllzação e re- "suor, sangue e lágrimas", a euforia oficial apontava

conversão à economia de -pez, quer perturbando o ao País um futuro de abundancia e de riquezas, re

comércio internacional, quer mantendo um clima es- sultan te da conflagração, enquanto paralelamente da

timulante de todas as excitações e nervosismos. Con- va o exemplo dos gastos superfluos e das despesas
tra esses fatores de ordem universal, certamente não suntuárias.

pode o Brasil senão colaborar com o espirito de se- Infelizmente, há no seio das classes produtoras

renídade e de justiça, que constitui a sua diretriz uma mínoria de inescrupulosos que se aproveitem

tradicional na ordem externa. da atual situação economica. Nessa minoria encon-

, tram-se nurnerosos aventureiros, que não pertencem
já, entretanto, no que diz respeito às causas ci classe e que, com o propósito deliberado de es-

internas, que são muitas e sem du,vida relevantes, é pecular e de lucrar a curto prazo e por qualquer
certo que poderemos agir com eficiencia e rapidez, meio, comprometem o bom nome do corriercio. Não

no sentido de corrigt-Ias e atenuer-lhes os efeitos. será entretanto,' acobertados com o nosso prestigio,
Basta que cada um se disponha a assumir a res-

que esses responsevels poderão contar com o apoio
ponsabilidade que lhe cabe no aparecimento e per- das nossas associações. Elas, ao contrario, envida
manencia de muitas de tais causas, quer por. ínflu- rão todos os esforços para q�e eles recebam a puni
encla direta, quer por emissão, cupidez, displicencie ção merecida, excluindo-os de seu seio.

ou incompetencia E que, confessadas as culpas, to- Torna-se indispensavel tambem que toda a im

dos se disponham a agir com espirito público e de-
prensa não se deixe desviar de sua elevada missão.

dícação, colocando a freremídade entre os homens e Durante muito rernpo, e precisamente no periodo em

a felicidade do Brasil acima de quaisquer Interesses
que estiveram atuando as mais poderosas causas

partlculêrlsras. geradoras' dos meles presentes, ela esteve material-

Comecemos pelas responsabilidades dos nos- mente impossibilitada de agir, asfixiada pela censura,

soe governos, que são as maiores. O primeiro e o ameaçada de represálias, o que não lhe permitia,
mais grave dos erros que lhe podem ser atribuidos alertar o povo centra os erros cometidos. Restaura- Eu, abaixo assinado, declaro com a presente

é o da falta de uma diretriz definida, constante e se- da, porém, a liberdade, nem todos os jornais soube- pera todos os efeitos e fins legais, que me retirei

gura em matéria de Politica Economica. ram orientar suas atitudes no sentido da educação por minha livre e expontanea vontade da firma:

Vem, assim, vivendo o Brasil, há muitos anos, do povo. M 1'1 & C' Lid
em matéria de Politica Economica, como um barco Por 'fim é preciso' dizer uma palavra aos consu-

oe er la. a.

sem roteiro certo. Não é possivel afirmar que prãfi- midores brasileiros. Eles ainda não se capacitaram e que recebi, tudo ao que tinha d1reito em "capital e\

camos' uma politica-liberal, porque os atos da admi- de que podem constituir-se em decisivo fator no haver: Assim sendo, pago E' satisfeito, desisto' de
'

nistração pública atrás apontados o desmentem igual- combate aos exceseos no terreno dos preços. SUli tõdos os meus direitos como socio da referida fir

m�nte não se poderia dizer que temos realizado fraqueza e seu descaso tem sido grandes responséÍ- mã, inclusive como gerente, cargo que doravante se

uma econo_m'ia planeiada, porque se distinguiu 50- veis pela expansão do mercado negro. E muitas ve- rá exercido unicamente pelo Snr. Vinzenz Weh.

bretudo a atividade governamental por uma atuação zes tem sido o consumidor de maior poder aquisiti- jaraguá do Sul, 22 de Agosto de 1946.

oportunista. O exito de uma Politica Economica de- vo o q�usador do desaparecimento de generos do GUILHERME MOELLER

pende, ao contrário, de uma constante na sua dire- mercado, comprando excessivamente para. acumular 2xl
'

triz. Ou o Brasil procura restringir as intervenções em estoques domésticos o que em seguida passa a

----,."-'-V--E
......

-N--C-)-E---SEdo Estado na esfera economica, só admitindo ação faltar nos.lares dos que não lhes podem seguir o

supletiva e orientadora, e reservando a ação direta, exemplo. Sem uma conveniencia entre produtores
do Poder Público para as casos de omissão ou ina-

ou comerciantes transviadds e consumidores egois
dequação da iniciativa privada; ou então adota, de tas, o mercado negro não teria atingido as propor- bem

uma vez, definidamente, um direcionismo tötal,' no ções registradas. Cabe a todos .

os' brasileiros uma

qual cada setor de ativid,ade terá o seu campo e o parcela de saérificio, para a redenção dos erros co

seu papel, delineados com antecipação. ,Prossegui- muns. A parte que comoete ao consumidor é a re-

mos nessa politica é continuar a retardar ,a expan- sistencia ás tentações do mercado negro, comprando Rua 10 de Novembro s/n. -
,

são da economia 'nacionql.. '

unicamente o indispensável á sua subsistencia. '
_ SÃO FRANCISCO DO SUL

As autarquias deviam ter se limiJado ti esfera Estudada assim, em sua natureza, causas e efei-

da :melhoria técnicá da produção, afim de propiciar tos, a conjuntura que vivemos, é faei I concluir que
um rebaixamento nos custos, com evidentes benefi- a Nação não' poderà suportar por mais tempo um

cios para os consumidores.
-

tal estado de coisas.
Em Vez disso, e descurando estes pontos es-

\
A nenhum b_rasileiro diO'no interessa a perma-

..

I d
'

.

t
-

Ci 1\ Diretoria do Clube Aimoré, associando-se as

senClalS, e as envere aram por uma ln ervençao nos nencia dos males assinalados. Pela sua debelação é

d ...... 8 da com'
.

da p tu b ndo a nor
homenaO'ens que _serão realizadas no dia 7 de Se-

OlllmiO e on Ia prIva er r a, -

o O'overno o primeiro e o,maior responsavel. A exi- Ci _

I'd d d d" I't' Ci tembro. em comemoração ao transcurso da nossa

ma I a e ,e pro uZlr e comerCIar, e por uma po I 1- citação e o nervosismo decorrentes do desequilibrio
ca de preços. Tão errada· foi essa politica que se da economia individual geram permanente intranqui- Independencia, tem a honra de convidar aos srs.

pö<!eria vaticinar para o Brasil o encar.ecimento ge- lidade cdletiva. Para o O'overno, pois, e em primeiro só.cios e Exmas. familias, para um grandioso baile,

I d assl'm cont lados que na-o
Ci que será realisado nesse dia, em seus salões, com

ra os generos ro, mesmo luO'ar, apelam as classes comerciais, como sempre o

t·
, f 'd

.

fI
- Ci inicio as 21 horas,' abrilhantado pelo maestro Orlan-

Ivessemos so 1'1 o li In açao . fizeram, oferecendo-lhe li sua cooperação exponta-
Tambem cresceu desmesuradamente o fUflciona- nea e desinteressada.

do e sua exelente orquesta.

lismo com grave onus para o erário e desvio de
.

-x-x-

elementos ativos que poderiam ser aproveitados em Como politica de emergencia e primeira medi- N. B. - Mesas a reservar com o zelador do Clube.

empreendimentos privados mais proficuos), da copcreta para o novo rumo a ser traçado, e re-

"Deficits" cronicos aliados ao entesouramento conhecendo que os multiplos orgãos, criados duran

de ouro e de cambiais dão podiam deixar d� gerar, te a guerra, de forma desordenada, com funções mal'

como de fato aconteceu, emissões a jacto continuo definidas e por vezes colidentes, sem recursos ade

de papel moeda, cuja massa em circuláção se ele- quados e suficientes para garantir o exito de sua ta�

vou, em seis anos, de cinco para dezoito bilhões ,de refa, não p.oderiam deixZlr d� tornar, como tornaram,

cruzeiros. ainda mais caotica a situação economica em que es-

Largado á própria sorte, tangido p'ela inflação mClS vivendo, urge. extingui-los e criar um organ is-

A do ComercioPalavra
As associações comerciais -do Brasil apresentaram ao snr.

Presidente da Republíce um longo memorial sobre a situa

ção brasileira, documento esse do qual extraimos os se-

guintes trechos:

PAG. 2

mo umco que reune todos oe requisitos necessários

para uma ação enérgica e profícua.
Confederação Nacional do Comercio

,
" João Baudt D'Oliveirl

Federação das Associações Comerciais do Brasil
João Baudl D'OIiveira

Associação Comercial do Amazonas
Hannibal Porlo

Associação Comercial do Pará
Inlonio Ferreira Yidihal

Associação Comercial do Maranhão
. Alfretlo José Tavares

Associação Comercial Piauiense
.

.

'

. Cicero da Silva Ferraz

Associação Comercial do Ceará
.' Antonio Fiuza Pequeno

Associação Comercial do Rio Grande do Norte
Rafael Alves

Associação Comercial de [oão Pessoa '

, Guslavo Fernandes de Lima
Associação Comercial de Pernambuco

Mario Pena'
Federação do Comercio do Nordeste Oriental

"
Rafael Alves

'Associação Comercial de Gelas
Santino Pedroso

,

Associação Comercial de Maceio
João Colares Monteiro

Associação Comercial da Bahia
,

José de Campos Continenie

Associação Comercial de Minas Gerais
, Caelano Vasconcelos

Federação do Comercio do Estado de Minas Gerais.
,

Osório Diniz

Assoclação Comercial de Vitoria
Ailionio Ribeiro França filho

Associação Comercial de Niteroi
lIydio Soares Filho

Associação Comercial do Rio de janeiro
Horlencio Lopes

Federação dos Agentes Autonomos do Rio de ja
neiro I Jorge Amllral

Federação do Comercio Atacadista do Rio de Ja
neiro Arlhur Braga Rodrigues Pires
Federação do Turismo e Hospitalidade do Rio de

janeiro Anlonio Ribeiro França Filho
Associação Comercial de São Paulo

,

Brasilio Mlichado leiD

Federação- do Comercio do Estado de São Paulo
-

Ruy Fonseca

Associação Comercial do Paraná
Fido Fonmna

Associação Comercial de Florianopolls
,

.'
,

� Severo Simões

Associação Comercial de Porto Alegre
'

I José Carlos Bertha

Federação do Comercio Varejista do Rio O. do Sul
" Rubem Soares

Na conferencia do Rio de janeiro foi também

votado, como complemento desta moção, um Plano

de medidas a ser divulgado em seguida.

, .Declaração

Negocio de' Secos e Molhados com casa. Tam

troca-se por sitio ou chácarä, com casa.

Tratar com o. proprietário.

Rodolfo Reinerl

GIube Aimoré

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

Dr. LUIZ DE SOUZ,A
'.&.DVO'GADO

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

Residencia: Benjamim Constant, 1�6 - Tel. 12

:::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::
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5a. Região Militar e 5a. D.! �oooooooooooooooooo�oooooo�oooooo�1 Banco Mercantil de
I�· t

· 00 Adolf Herrn. Schultze 00 S' t C t·· S A'
, J ,nlan arla 00 MARCENARIA EM GERAL 00 an a a arlna o •

R. A. de Jaraguá do Sul 00 00 (Em organização)
---'- 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00

Convocação das classes de 1926 e 1927 � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS ,,00 A V I S O
,

.,' .

'

E
Mantem um, .estoque �ermanente de tod�s (�S tiPOS;. .

Para conhecírnento dos Interessados,' terna-se de MOblhaS, especialmente para escntorio, 00 . ylmos trazer ao conhecimento

público as segulntes disposições do Plano Regional' w
ecíontsras que estamos procedendo a

de Convocação das classes de 19�6 e 1927; a ser INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: � ("!.O%� quare�ta por cento, das ações

feita em 1947: . 00 Dormitarias 00 nao Inregralízadas.
, 00 Salas de Jantar 00 Pedimos, outrosim, observarem que os recíbos

_XV .- DISPENSA J?E INCO�PORAÇÃO w Cópas , 00 re�pe�tivos, acharn-se á disposição dos senhores

�ao dl�p�nsados de mcorporaçao os membros de zss Escritorios w actonístas, no Banco Popular e Agricola do Vale do

serviço rellgloso pe�m�nente, de qualquer c�lto, que 00
" Moveis rusticos e outros, � Itajaí, o qual 'estä autorizado a proceder a respectl-

provarem essa condição e alegarem tal morívo. 00
. 00 va cobrança. •

XVI - ADIAMENTO DE INCORPORAÇÃO � MOVE�S ,AVULSOS COMO: 00, Blumenau, 8 de Agosto de 1946.
•

.

a)- Terão adiada a incorporação: 00 C�delras . ','

'

E OSWALDO MOELLMANN

-;- os casados e os arrimos de familia; 00 Poltro�las fixas e giratorías
,

AMERICO STAMM
- os residentes nos muníclpios constantes do 00 '

Mesinhas de coentro e para radio Incorporadores
item IV do presente Plano que tenham atendido a � E entre murtos outros. a �

convocação pera inspeção' de saúde na época geral; � Caixa Registradora ma�c� "�ECORD," zes ---------......- .........-------

- os residentes em municipios tributários (item 00 Af�mada pela, sua eÍlcI�ncIa, substitu 00 ----------- -------
III do presente Plano) julgados aptos e que não ve- 00 IOdo as (Iaixas RegIstradoras, de 00 O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

ilham a ser convocados pare incorporação; 00 elevado custo.--------- 00
:-- os 'faltosos á inspeção na época geral, resi- 00 .

' 00
dentes em municipios dispensedos que venham a ser 00

Toda a Mercadoria á pl'oDta Entrega 00
beneficiados com o adiamento de que trata a alínea �

-

�

do item XIII; ,

' zes RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73
. �

- um de dois irmãos quando ambos, por' per- 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00
tencerem ás classes de 1926 e 1927, tenham sido sl- 00 00
mulranearnente de�ignados pera prestação do Servi- OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ço Militer em 1941.

b}- Terão a incorporação adiada até comple
tarem 21 anos de idade, mediante requerimento diri

gido ao Comandante da Região até 30-10-1946, os 1·1·1·!!i!!i!!!=!!=!j�!!=!!=!!=m!�!!ill!!=!!=!!=!!=n=!iiilcandidatos á matricula nas Escolas de Formação de :I:' '
,

- P.!
Oficiais da Ativa_ das For��s. Armadas ou nos cen- IIF b'

'

(Sezões, Malárias, III
rros de Preparação de Oficlals da Reserva, desde ljl I'!J r"'s Impaludismo;;;
que provem possuir o curso secundário completo ou II � � ,Maleitas Tremedeira 1='1'1=estar em condições de completá-lo: :::'

,
- j O I N V I L L E

- até o .fim do corrente ano, os cidadãos-de I� - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - ,ii =�����������������
classe de 1926, ;;; ...

-:- até o fim do ano de 1947, os cidadãos da III "Capsulas Antisezonicas �I
classe de 1927. \

o:: o::

c)- Terão, -igualmente, 'adiada a incorporação, I� M."nancora" " m
0'5 cidadãos das classes de 1926 e 1927 que I es- .:: o::

tiverem matriculados em Instituto de
.

Ensino desfi- III ' �I
nado Q formação de sacerdotes, mediante comuní- 1:1:1: Em Todas as Boas Farmacias öl:cação feita nesae sentido ao Comandante da Região " .-

.

- II

pelo Diretor do insti�uto interessado. ii É um produto dos Laboratorlos MINANCORA ii
Iaragué do SUl.:. 16 de Agosto de 1946

iii
- Joinville - Sta. Catarina- iii

, l\RTUR MULLER :;o""",,!!!!!!!!!!!!!!-!=!�!"""'!!'!!!!!!!=m==I!!I!!!!I!!!!!!!!m!!!!!!!!!m==!!!!'!!!!!!!!w!!!!!.....!:====r.

ôecr. J. A. M. e A.
'�liiiiiiiiii"�'''''_lliiiiiiiiir.'.'_'I_lliiiiiiiiiil._ ••_.i II�II_�

16a. C. R.

dos senhores
chamada de
subscritas e

,

lOMBRIGUEIRA MINANCOPA
Vermitugo 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 tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará -dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MlNANCORA para o seu tilhinho.

E um produto des Laboratórios Minancora

Moveis Estofados

J

II
I

Elegancia, distinção e bom gosto V. S.
encontrará só nos afamados MOVEIS
ESTOFADOS CRUZEIRO. .

Poltronas para radio - Divãs - Tape
tes - Passodeiras, tudo V. S. encontra-

rã" á Rua Marechal Deodoro da

�Fonseca, 319. - Fone 22
.

....-=���==o�====....

Modista Ada' Lenzi
I

(!)������
PARE ..., OLHE••• E ENTRE.••

NA

PARA SENHORAS E SENHORITAS
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOO�OOOOOO

IErIille§t� LcssmannCasa Hu'e- rl!er cos1���-I�U:a::�:�i� !��U�,���:���,de
.

,. .

.

__

' p_e_r_f_.e_iç_ã_O_, -'-- _

�

Sola - Casa Vitor B. Emmenàoerfer
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas. Agricolas:
SeGAS R.OTATIVA PARA- ARADOS(Av. Getulio Vargas - ao lado da Cia. Telefonica)

Só para ver a QUALIDADE-, a VARIE·
DADE e os PREÇOS dos artigos!

MILHO Aviso
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Aviso aos Snrs. Erí- 'J A R A G U Át
co Marquardt e AI- ,

.

berto Baumgartel pa- OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ra não entrarem .na ----,

-----------____;--�

. .

-r
& e

e - - ••

e,mmha propriedade CPC.. C.• a W4J.. G. CPC.. w-....-",

sem minha licença, I
•

porque �ão me res- CALÇADOS
\

,

ponsabehso pelo que ti.
possa acontecer aos IP
mesmos. ,GUSTAVO TIEDT ,3x2

-

AMARELINHO E MES-
Comprar cousa boa por 'preço rasca- CLADO-BRANCO.

vel, é ganhar dinheiro! , ,

EXPERIMENTE E VERÁ I

��������<i> Engenho RAU Lda.

COlD. Evangelica Lutherana
de Jaraguá ,do Sul.

I

Temos sempre estoque.

IRGODomingo dia 1·. de Setembro ,

ÁS 8 1/2 HORAS NA IGREJA

Consagração dos Sinos
e

Iniciação do RelGgio de Torre

com pregação de Praeses P. Schluenzen e P. Schneider.

Depois no pátio' da Igrej a
·GRANDE FESTA POPULAR

LEILÕES, RIFAS, TIRO AO ALVO
e outros divertimentos.

HAV�RÁ BEBIDAS, CHURRASCO,'
CAFE, JANTA�, DOCES, ETC.

- MUSICA

À\ população de Jaraguá do Sul, antecipadamente agra-
dece pelo comparecimento.

'

'. A COMISSÃO

®'r@) ®Y@) @!@ ®Y®
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

�ã� �� m�I��r�� �
,

mai� �arat� �
f a rma c'i a No y a .- ...�

F.RODUTO Df\

Industría die Caic21dl(Ü)§
o

G(Ü)§c� llrm�(Ü)§ s Ao
CAIXA POSTAL, 11

SANTA CATARINA
I \

,
.

.., -.. n.aws '.' "O
?

de ROBERTO Itl. HORST

a que .dispõe de maior
sertimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGuA
�®i®��

Para anuncios prefira o

«Correio do Povo»

,
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A pedidos
C�l1illilll21 �21, IRC§ll§íCIDlCllal o ��oo ��d����n��re����
___________________ mo, entre o. Acarai e o

I Baependi, em disputa do
campeonato e da taça
"Salvador Gullo".
E foi melhor assim,

É simplesmente desesperador o estado de pois não assistimos aos

exploração e de miséria a que nos lançou a mal- gestos de jogadores in
fadada Ditadura no seu "curto periodo". diciplinados que teimam

. Ela., a Dita, na sua libertinagem afrontosa e em primar pela falta de
descarada por quasi todos os sectores da pública educação esportiva, que No cartório do Regis-admíâístração, cavou bem fundo um abismo no está levando a derroca- tro Civil, foram inscritos � ,i!
qual, si Deus não nos ajudar.sacabaremos nós to- da o, esporte local.

os seguintes nascimentos:
"

dos por nos precipitar. 7' Esses atos, pelos quaís Olívio. f. de Adolfo Ma-Fôrças subterraneas e misteriosas, desenvol- não são somenter respon- thes, Leonir, f. de Germevendo um plano perfeito de sabotagem, estão de- saveis alguns jogadores no Dräger, Leonice, f. deslquilíbrando e estraçalhando a ordem economica I' mas a propria diretoria Amaro Pereira, Maria Te
e social da nossa Patria. E facilimo constatar a que com eles pactua, a- rezinha, f. de Hercilio Anaveracidade de nossas afirmações. Basta

atentar-Ilem
do prejuizo ao es- clero Garcia, Renilda, f.

mos ao que se passa com os chamados gêneros porte, ainda afectam a de Leopoldo Schinke, Lau.de primeira necessídade, aquêle que teem curso bolsa do publico, que rita,' f de Alfredo Kühl,forçad? tanto pelo estomago do rico, como do ali vai e paga .a .sua en- Veronica, f. de Antonioremediado e do popr.e. Encon.tramos como que I trad� para assístír UI�a da Silva e Amantina f.
u!lla escala cronológica e meticulosamente

orga-I partI�a de futebol e nao

I de José Scheuer.
'

nízada. '50 minutos de tourada, .

Primeiro foi o açucar ! em Jaraguá mesmo, findos os quais, os que OBITOS. No mesmo
quem não teve de correr á Prefeitura afim de não podem vencer, retí- cartório, foram inscritos

. apanhar um ou dois cartõesinhos?! ram-se do campo, manei- os seguintes obitos : Mar-
Depois, veio a vez do' sal! foi outra corre- ra de arranjar uma des- cilio Mariano José de 'Sou

ria infernal para se conseguir umas pedrinhas culpa para uma derrota za, com a idade de 2 anos,
do tal. Inevitável, mas tambem filho de Mariano José de

Agora estamos às. voltas com o trigo! êste um ato de menosprezo Souza, residente em Re-
está permanecendo muito mais tempo no cartaz ao povo. torcida e Ladi Erdmann,
do que qualquer outro artigo. A explicação da O jogo de domingo, te- com 1 mes, filha de Ber
«falta», ao que dizem os entendidos em cambie- ve por Juiz o sr. Elias toldo Erdmann.
negrices, está no simples fato de haver alguns Smeha, de Corupá, ten-
cidadãos que dão uma nota de Cr$ 1.000,00 por do os quadros desde 10-

Edt.talum saco do mencionado produto. . go iniciado jogo violen-
Em todo o caso já se ínsínúa por aí afóra to que mereceu a repre-

F· "S h 1 "que o trigo vae ceder a vez ao azeite.. Depois salia do arbitro. I t S b I d t' armaCla C u Z
.

dêste virá a hora da banha. Em seguida,' a do Ao primeiro tempo o mpos o :r:ftssãDo os fia e

fósforo, etc. etc. escorre foi de 2 a O, a
Si essa brincadeira acabar lógo e ninguem I favor do Acarai.

se Jembrar de começar do principio outra vez" Mahnke, estava fazen
então 'não será nada. Mas si êsse jogo perigôso do jogo violentíssimo
continuar, por mais algum tempo, não nos deve- qúando foi admoestado
mos admirar que os motins populares se alastrem pelo Juiz e, não se con
até tomar o vulto de uma rebelião total em que formando, ameaçou o ar
se terá, como desfecho lógico e fatal, alguns cór- bitro, tendo este o man

pos pendurados aos póstes das ruas e um grupo dado retirar do campo,
de «camaradas bolchevistas» acomodados nos nos primeiros 15 minu
palácios governamentaes cumprindo, á risca, as tos do segundo tempo.
instruções .do Senador Moscovita .Luíz Carlos

I
A diretoria do Baepen

Prestes. di não poude fazer cum-
Ai então a burguezia malandra que enger- prir Ia. decisão do arbí

dou os tubarões do câmbio nêgro; os próprios tro, ,e, . todo o quadro. de
cambistas que sonharam com fortuna rápida e fá-j selegantemente retirou
eil; emfim, todos os que voluntária ou ínvolunta- se do campo.
riamente concorreram para esse descalábro que I Venceu o Acarai, que
aí está, pagarão, por sua ganància ou indiferentis- I ficou assim com 4 pon
mo, muito mais caro do que nós o fazemos hoje. tos. enquanto o 2' colo
E que êles terão de pagar por um câmbio muito cada, D. Pedro, está com
mais cruel. Eles pagarão pelo «Cambio Vermelho». 3. ,

Até lá talvez muitas das vitimas de hoje es- Assim nos contaram
tarão transformadas em algôzes, então. Pois, quem os lamentaveis episodios
não perderá a compostura e não passará a co- de domingo.
meter desatinos e violencias quando fôr obrigado ,--------

a comer pão pôdre e a alto prêço?! VENDE SEO pão nosso de cada dia nos dáe hoje e não
-

O.Mal·ornos tirae nunca!
'

Duas caSlis de material .

Pois um pôvo forçado a comer pão mofado sendo uma nesta cidade e
e pôdre, com sêbo em vez de manteiga, é um outra em Serra Alta. Im- Sortimento da Praçapôvo muito capaz de tambem fazer uma «Bolí- formações na - A Comer-
víanada». ' cial Ltda. Em gaitas de bocca de

r�������������lt�doS �s ta�anhos e t.ipos.�.��;��;��.��.��.��.��;�\SI.��.�\SI:�\SI;� Fabricação nova, íden-
fica à estrangeira. V. S.

@ '. Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados � encontrará na conhecida

(@ '" @5 CASA REAL

� O PEITORALMAlS t::ONIIIEt::mO NO RRASIlL �. WAt 'I\w:\%,r� ::WM',@tf'%"W

�@.W)®i®@i,@@i,@@i,@@i,@@i,@@i,@@i@®i®@i,@@l@J. lVII'"' I i I.,

ESPORTES

Registro Çivil

o Pão
por Quinta Ferino

Nos so

PARA FERIDAS,
E C "Z E MAS I

INFLAMAÇÕES,
CCC[!RA'S,

NUNCR EXISTIU IGURL

F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

.�tRHENTO
\'\ttlEIRDS

Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 - Telefone, 46
De ordem do snr. Co- _

letor, torno publico que
no corrente mez de Agosto
arrecada-se nesta Co
letoria, o imposto acima,
referente ao 2'. semestre
do vigente exercicio.
Os Contribuintes que

não satisfazerem seus pa
gamentos no preso mar

cado, poderão satisfazel-o
no proximo mez de Setern
bro com a multa de 20%.

Recentemente ins
talada- com produ·
tos medicinais, per-

, fumarias, etc.,nacio
nais e extrangeiras.

Encontra-se á dispo
sição do distinto pú
blico, apresentando ser

viço criterioso e Pre-

ços Módicos.

•

ENTREGA À DOM IOILrO

s. D.' ACARAíTerminados os supracl
tados prasos serão extra
idas as certidões de divi
das para a cobrança exe

cutiva.

Coletoria Estadual de
Iaragué do ôul I deAgosto
de 1946

A Diretoria da S. D. Acaraí, tem o maxirno

prazer em convidar os srs. socíos e exrnes. familias
pera o Baile no dia 51 do corrente, no salão de sua

sede social, o qual serà abrilhantado pelo afamado /

«Jazz União».
Heleodoro Borges

escrivão
..

A DIRETORIA

Automovel de Aluguel
Limousine de luxo de

I

. Alberto Lessmann
Atende a qualquer hora

Ponto de parada" Bar Catarínease
Placa 2-05-t7

COITRA CASPA.
QUEDA DOS CA·
.

BELOS E DEMAIS
�

AfECÇÕES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO C:API.LÁR
POR E_xe:�'Lf:��IA

•

((j) §21.b2io (Marca Registrada)
I ,

Virgem Especialidade
dla CliÃo WElfZEt KNJD)[J§lflliAIL .. Jonrtllc st>-ßÃ2 ,!IRGf""

. '.

ESPECIALIDADE
RECOMEilDA.-SE TANTO PARA ROUPA FINA COMO PARA ROUPA OOMUM

•
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