
...........;....8tf�üKi�ia, pois, da
,

agricultura, pecuária e sil
vicúlturá ressaltada no

conjunto das demals ati
vidades.
Exceção feito do terri-

tório do Acre e do Dis-
Diretor: A R T U R M O L L E R Fundado em 1 �19 TELEfONE N°. 39 trito Federal, em todas. as�C�A�IX�A�P�O�S�T�A;L�,�1�9������������������������������������������������ Unidades Federadas pre-

ANO XXVIII --- JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 6 de Outubro de 1946 Sta. Catarina - N. 1,385 dominam os que se de
dicam ás referidas ativi
dades.

No Amazonas, êIes so

mam 68 952, figurando o'

item das indústrias exrre
rlvas - que predomina no'

----- Acre - com 46 127; no

A di ibuí
-

I Vará, 187 948; no Maran-
..

tstrí UI�a?, pe as
hão, 312 975; no Piauí,

respeírtvas
_

atlvldadedee, 209 454; noCeará, 515,
da p�pulçao enc.�ntrada 078; no Rio Grande do
no pais por ��asIao d� Norte, 212 084; na Para
censo dernogréfico de 1

íba 403 082' em Per
de �et�mbro de 194�, na�buco, 695 506; em

CO�stltUI. u�a _das mais
Alagoas, 250 258; em

valiosas In�lcaçoes cons-
Sergipe, 154 657; ne Baia

rentes da SIn?pse recente-
1 055 584; em Minas

men�e . pub.IIcada pelo Gerais, 1 651 949; no
serviço Nacional de Re- I

Espírito ,Santo, 204 568;
censeame�to... ,' _ no Rio de Janeiro, 34�

Nes�a dlstrIb,�lça?, cabe
398; em'São Paulo, 1 529

ao ,I.tem . .agrIcut�ra, 055; em Santa Catarjna,
pecuana e sllvlcultur� .0 279 880; no �io Grande
t�lal' de 9 45� 512, indi- do Sul, 756 39? em Goiás
víduos,

.

pacelas somente
215 572' em Mato Grosso

sobrepu.lada, pelos qu� s.e 84 599.
'

acham incuídos nas 'ati-
vidades domesticas e es- No Acre, o item relatí
colares" ,no montaute de vo ás industrias extrativas

11 909 514.' suplanta o da agicultura,
Afora os itens acima, pecuária e silvicultura: 15

I convém mencionar os in- 708 centra '7 287.
cluídos nas "condicões E no Distrito Federal,
inativas atividades não onde óbviamente dorni

con'pree�didas nos demais' narn as atividades �ita.di.
ramos, condições ou ati- nas, apenas 18878 indivt

vidades mâl definidas ou d.uos figuravam como

não declradas",que rzunem trabalhando no campo.

Noliclas I

Nolas e

Entrou em vigor no

dia t: do corrente a o

brigatoriedade da mistu
ra do minimo de 5% de
alcool na gazolina.
Os jornais dizem que

o alcool disponivel nas

uzinas dá apenas para
50 dias e perguntam-se
depois elas irão fabricar
esse combustivel em de
trimento ao. açúcar, já
escasso.

A mistura foi ordena
da diretamente pela pre
sidencia da Republica.

-xxxx

Começaram a trafegar
no Rio, onibus de 80 pas
sageiros.

REVELAÇõESDO
CENSODE 1940.

Waldemar Falcão, Minis
tro do Superior Tribunal
Eleitoral e notavel jurista.
O ilustre brasileiro en

contrava-se ali fazendo
estudos sobre a· legisla
ção eleitoral.

-x-

-x-

Regressou a Buenos Ai
res a delegação comer

ciai argentina, que fora
assinar um acordo pare
troca de rnadeiras e bor
racha com trigo e outros

generos alimenticios. .

Noticia-se que o gover
no brastlelro não aceitou
uma cota suplementar de
trigo argentino por ter fe
chado o fornecimento de
60.000 toneladas mensais
dos Estados Unidos, cuja
primeira remessa já foi
embarcada.

-x-

Por falta de verba fo
ram paralisados os ser

viços da rodovia pera Foz
I I

vessar a fronteira Argen
tina com destino ao Bra
sil.
Noticias do Peranà di

zem que nuvens de gafa
nhotos naquele Estado co

brem uma extensão de
100 quilometros.

-x-

O Ministro da Fazenda
aprovou a reforma e 'au

mento de capital, de vin
te .e cinco milhões pare
cinquenta milhões de cru

zeiros e a prorrogação do
prazo pare seu funciona
mento, requerido pelo Ban.
co Nacional do Oomercio,
com séde em Porto Ale-

-x- -x-

Urna segunda leva de Em Boston, Estados
gafanhotos acaba de arre- Unidos, faleceu o snr. Dr.

gre,

A

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

do lgueçú, no Paraná.
-x-

O sr. Presidente da Re
publica assinou decreto
promovendo a Tenente-

Constituição
Dos direitos e das garantias individuais.

Art 14L A Oonstituição assegura
aos brasileiros e aos estrangeiros

. residentes no país o inviolabilidade
,f,"dos direitos concernentes à vida, à
liberdade, à segurança individual e

á propríedade, .nos têrmos.seguíntes:
§ t: Todos são iguais perante a Ieí.
§ 2' Ninguém pode ser obrigado a

fazer ou deixar de fazer alguma coi
sa senão em virtude de lei
§ 3' A lei não prejudicará o direi

to adquirido, o ato juridico perfeito
e, a coisa. julgada.
:<..y § 4' A lei não poderá excluir da
apreciação do Poder Judiciário qual
quer lesão de direito individual.
§ 5' E livre a manifestação do pen

samento, .sem que dependa' de cen

sura, salvo quanto a espetáculos e

diversões públicas, respondendo ca

da um, nos casos e na forma que, a

lei preceituar, pelos abusos que co

meter. Não é permitido o anonimato.
E assegurado o direito de resposta.
A publicação de livros e periódicos
não dependerá de licença do poder
público. Não será, porém, tolerada

propaganda de guerra, de processos
violentos para subverter a or,dem
política e social. ou de preconceitos·
de raça ou de classe.
§ 6. É inviolável o sigilo da cor-

responqência. .

§ 7' E inviolável a liberdade de
consciência e de crença e assegu
rado o livre exercicio dos cultos re
ligiosos, salvo o· dos que contrariem
a or em pública ou os bons costu
mes. �s associações religiosas ad
quirirão personalidade Juridica na

forma da lei civil.
§ 8' Por motivo de convicção re

ligiosa, filosofia ou politica, ninguém
será privado de nenhum dos seus

direitos, salvo se a invocar para f:'e
eximir de obrigação, encargo 'Ou ser

viço impostos pela lei aos brasilei
ros em geral, ou recusar os que ela
estabelecer em substituição daqúe
les deveres, a fim de atender escu

sa de consciência.
§ 9' Sem constragimento dos favo

recidos, serà prestada por brasileiro
(art. 129, nrs: I e II) assistência re

ligiosa ás forças armadas e, quando
solicitada pelos interressados ou

seus representantes legais, tambem
nos estabelecimentos de internação
coletiva,
§ 10' Os cemitérios terão caráter

secular e serão admiI!istrados pela
autoridade municipal. E permitido a

todas as confissões reli�iosas prati
car nêles os seus ritos. As associa
ções religiosas poderão, na forma

Brigadeiro do Ar, o Ma

jor-Brigadeiro Eduardo
da lei, manter cemitérios particula- Gomes.
res. -x-

§ 11' �od?s podem reunir-��, sem Foi aprovado o Estudo
a�m�s, nao intervindo a policia .se- pera o porto livre de
nao p�ra 3:sse�urar a ordem publ�c!l' Trieste. A proposta anglo- ._

, O novo interventor do
COI?�,e.sse l!1tUltq�. poderá .

a ._,p0l!Qla amerfmnO""'fbi<- �-aprovad-a' .P�F OOaBHiW�:SUa- � Parànä convidou todos
designar o loc�l para.a reumao, _?on- por 14 votos' centra 6 da leição para vI�e-presl- os partidos a colabora
tando que, aSSIm procedendo, nao a corrente orientada Pela dente da RepublIca o sr.

rem no seu governo, es-
frustre ou impossibilite. Russia. Nereu Ramos recebeu

colhendo' entre eles os

§ 12' É garantida a liberdade de --x-- do s�. Adolfo �onder, a
seus secretarios.

associação para fins licitos. Nenhu- Um avião da Linha segumt� carta.
-x-

ma associação poderá ser compul- Berlim - Noza York, des- - «RIO, em 5 de se-
A U. D. N! teve ante-

sóriamente dissolvida senão em 'vir- pedaçou de encontro ao tembro de 1�46. NEREU -

ontem a sua Convenção,
tude de sentença judiciária. solo, em Terras Nova. Pe- C:?mo catarme�se,. reg,?- no Rio, para resolver se

. § 13' É vedada a organização, o recerern seus 38 passagei- sijo-me com a Indicação haveria ou não coalisão
registro ou o funcionamento de qual- --x-- d? teu nome para can-

e o manifesto que pu- ,

quer partido politico ou associação, Byrnes, o representante d�dato ao. alto posto de
blicou em todos os jor-

cujo programa ou ação contrarie o americano na Conferen - vlCe:presidente da Re-
naís, dá a. entender que

regime democrático, baseado na plu- cia da Paz, disse em dis- publica. a decisão foi contraria.•
ralidade dos partidos e na garantia curso que a guerra não é �bre.se-_m�, agora, a

Assim, enquanto certos
dos direitos rúndaméntaís do homem. eminente, mas era preciso Ielíz OPo!tu�lldade �e po- elementos fazerem parte
§ 14' É livre o exercicio da qual- que' rodas as nações ti-· der retnbUI_r o Iídalgo do governo, não tencio

quer profissão, observadas as con- vessern o maior cuidado esto que tiveste, q_uan- nam colaborar com ele.
dições de capacidade que a lei es - pare evitar conflitos

,
d�, em 1926, .0. VIctor O manifesto é longo e

tabelecer. Byrnes convidou á Rus- fOI nomeWadohI?:lln:str� �o acusa o P. S. D. de, pa-
§ 15' A casa é o asilo inviolável sia, Gran-Bretanha e Fran gove�nQ· as mg?n UIZ,

ra vencer a' více-presí
do índívíduoí Ninguém poderá nela ça para um acordo sobre

.

ACIma dos partId?s!_ a- dencia lançar. mão dos
penetrar á' noite, sem consentimen�o a desmilitarizaç,ão da Ale- CI�a. das, co�petIçoes votos trabalhistas e, pa
do morador, a não ser para acudIr manha pelo penodo de 40 polItICas, so veJo, neste

ra ficarem senhores da
a vitimas de crime ou desastre, nem anos. Oonfessou àinda mom�nto, a n�ssa «pe- presidencia. da Oamará
durante o dia, fora dos casos e pe" que eram grandes as di- quemna.e berOlca» San-

cabalarem os vQtos dos
la forma que a lei estabelecer. vergências entre os 4 ta CatarI_no, na tua pes- comunistas.
§ 16' E garanttdo o direito de pro- grandes, destacando que s?a,. aS�Im, honrada e

Como se vê, parece
priedade, salvo o caso de desapro- os problemas pend�ntes dIstmgUIda.

. que vai haver oposição
priaçãó por necessidade ou utilida- precisavam ser so!ucIOnll- Mbando-tedo meu cOId:al na dura....
de public-a, ou por interêsse social, cios. a

_

raço e congra u a-
, _

mediante prévia e justa indenização çoes.
em di:nheito. Em caso de perigo, imi Regl"slo Civilnente, como' guerra ou comoção in-
testina, as autoridades competentes OASAMENTOS. Reali- dolin_o Martins com a se-

Acompanhado de sua
poderão usar da propriedade parti- saram-se hontem na sala nhorIta Martha Schra-

exma. familia e em gosocular, !'e assim o exigir o bem pu- das audiencias os seguin- mowsky, Alfredo. Koehler de ferias viajou para Flo
blico, ficande, todavia, assegurado o tes casamentos: Antonio com a senh�rIta Elly

I rianopolis
o sr. Dr. Arydireito a indenização ulterior. Formigari, com a senhor i· Adam, t-:Iarry Gäedke �om Pereira Oliveira, digno§ 17' Os inventos industriais per- ta Irene Romualdo, .Paulo a senhorita Wanda KukllOs·

Juiz de Direito desta Co
tencem aos seus autores, aos. quais Chaves, com a senhorita ki, Bertholdo Grahl com

marca.
a lei garantirá privilegio temporário Herminia Leitholdt. HeI- a senhorita Elsa Behling,

_ Para o Rio de Janei
ou. se a vulgarização convier à co- muth Müller com a senho- Helmuth Specht com a

ro, viajou acompanhadoletividade, concederá justo prêmio.
I
rita Bertha Hornburg, Fre- senhorita Helena Schulz.

-de sua exma. esposa o
§ 18' E assegurada a propriedade ,---------------'----------------------11 snr, Mario Tavares da

das marcas de indús�r�a e comércio, SEGUROS Cunha Mello, taßelião,bem como a eX?IUSIVIdade do uso
EM ( nesta comarca.

do nome comerCIal. \.,. Q,
§ 19' Aos autores de obras literá- GERAL

A�.\ c.O\
v

rias, artísticas ou cientificas perten-- G.\ v:.J
ce o direito exclusivo de reproduzi-
las. Os herdeiros dos autores goza- �O\ÇO.

rão dêsse direito pelo tempo que a ,\,\
lei' fixar.

.

CS��_.m,

Politica

Osque viajam.-x-

o maior' sortimento em

aluminio marca

"Martelo Forte"

V. S. encontrará na ,
TELEFOIE 52

§ 20' Ninguem será prêso' senão
em flagrante delito ou, por ordem
escrita da autoridade competente,
nos casos expressos em lei.

cont. no prox. nr.

CASA'REAL
- Defronte o Oine Buhr -

Rua Mal. Deodoro da FIIßseca, 796

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia, 13-9-46.
D ' . .

d d t d B I1223-Bermado Mver- Cle: requer licença construir uas ótimas propne a es. na es �a � ananer,
uma torre de alvenaria de tijolos destinado abrigar com casa� de material e demals benfeírorlas. NU!11aum rrasforrnador de corrente elétrica _ sôbre o prédio das propriedades ve�de-se o� aluga-se, u,ma f�brIcada fabrica de manteiga de sua propriedade, a rua

de aguardente e açúcar, movida � força d agua, co_mPres.Ep.Peesôa n. 71.1dem., ' to�os ap�relhamentos, com capa�ldade,de produção
1226-Willy Koetzler-bras. requer rransf. lmp, terreno ate 800 litros de aguardente d�an05. Um bom arma'
com casa, situado a rua Hercilio Luz, vendido a

zem com 30 metr<?s de comprimento � 12 de larg�Germaue Herique Hoch. Idem. ra, com bons tonéis, encanamentos. d agua, ta.bulel-11227-Maria Bertl-bras. requer licença construir ros p�r� secagem de açucer em grande quantidade,
mausoleo na sepultura de Irena Berti, ínhumado no escrItorI? e telefone no me�mo. O I?elhor ponto em
cemiiério municipal, sito a séde de Courupá. Idem. Guaramírlrn para? comer.clO atacadisra <!.e procl�t.os

<
1228-Nair C. Felippes-bras. requer raansf imp. de �e lavoura..:. 10 minutos dlstante d.a estaçäo ferrovla
nrna casa. sito a rua Vidal Ramos, conprado de na. - Ver e tratar cum o, proprtetarto, .

Maria Luiza da Conceição. Idem.
'

SATURNINO ROSA ... Guaramirim Caixa Postal nr. 391229-Alfredo Millnítz-bras. requer transf, de 'tmp, '

JOINVILLE���e�� I�I��. a �5trada Isabel,' vendido a Gustavo
Alem destas, vende-se aindq outras propriedades, a

I
'-
__3X_l , �-___..------!1�30-Egidio Florienl-bras. requer transf. imp terreno tratar com, o mesmo. '

--------------------sito a estrada Ribeirão-Grande, conprado de Eugenio O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É ALuciolli, Idem. ���"......_��"......_�
1231-Herbert Erdmann-bras. requer transf. imp. � I strumentos �
terreno sito a estrada Isabél, vendido a João Ramlhum ��: n

,. �Idem.

�
G de Musica1232-Alvino Rathunde-bras. requer transf. imp. '

terreno sito a estrada ano-Bom, vendido a Frederico

�
EM GERAL, ESPECIALMENTE

Parrai Idem. ' Gaitas - Pianadas
de 24 a 120 baixos.1234-Wilhelm Sonnenhohl-alemão, requer licença

�
para estabelecer-se com um Moinho de fubá a rua � Bandoneons -

Cél. Procopto G. de Ollvela. Idem. � Pianos - Harmonias.1241-Gerhard Hoffmann-bras. requer transf. lrnp, � Instrumentos pera Bandas - �terreno, sito a estada Bompland, comprado de Paulo

I Orquestas e Jazz-Bands. vr- �Hauffe. Idem.
' trelas, Pick-Ups, Radiolas.

'�1242-Hugo Hoepfner-bres. requer transf.írnp. terreno � Enfim tudo, que for do ramo.
sito a estrada Isabé], comprado de Gregorio Hoepfner. � Peçam preços e demais informações ao Represeutante:Idem.

� PAU L O K O B S �1243 - Gustavo Adam-bras. requer licença construir Caixa Postal, 39 - SERRA ALTA - Sta. Catarina. �uma casa de madeira á estrada Isebél, idem. ...,......._,........,....,.� ...............�........,....,....,......._,........,....,.� ;"..--------------------.11244-Augusto Braun-bras.' requer transf. tmp. terreno
sito a estrada Isabel .comprado de Tasío Koroll Hass
e Erice KorolI, idem.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaragué do ôul,
em 14 de Setembro de 1946,

José Pereira Lima - Secretario

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00 '. 00
00 _ Adolf Herm. Schultze 00Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 - Telefone, 46 00 MARCENARIA EM GERAL 00

Recentemen te ins- Encontra-se á dispo-, � . Italada co.m .produ- slção do distinto' pú- �. Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da, '�blico, apresen,tarido's,er- �,' CL:t INDUSTRIAr DE MOVEI5 l "".' �tos medicinais, per- �. �'f
.

t
. viço criterioso e Pre- 2:::6::í zesumarias, e c.macro-

� Mantem um, .estoque. p,ermanente de todG. s (JS tipos �.

tranzei ços Módicos. d M bíl I zesEscritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 _ Tel. 34 riais e ex rangerras. e O uus, especta mente para escritório. 00

_::::_��-,,���;t·�:�"�'"'�:"�!:,�:�""���,�;,��:!:"�,�;:�";,��;,;,�,, ENT�;��
À

D:::��:a�o IINSTALAÇg���ir::::.s
DE:

I[(pO
· ..

·fi � l �r Á\. '�\T ITr ß fI)) § II IE �1 f(K' "n --. I w· Moveis rusticos e outros.' �li\. 'f: .ffi. 1� lli\ PA 11\ !� ii ii Procura-se um, pratl- 2ZS 2ZS:: ::
co para serviço de bal- 00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00fi PROPRIETARIO !! All cão.

_ 00 Cadeiras, 00O·ii :: :: lnformaçoes com 00 Poltronas tixas e giratorias 00Rua Marechal Deodoro, N. 158 II R' II BREITHAUPT & CIA. 00 Mesinhas 'de c.entro e para radio 00__ li ii 00 E entre mUitos outros. a

00!::.!::. S'
ii

!!

S
!!

w Caixa Registradora marca "RECORD"
�S d I D d L b f

li ii AV ISO 2:::6::í Afamada pela sua eticiencia, substitu �". ecção e avagem, eposito e u ri i- ii ii 00 indo as Oaixas Registradoras de 00
:: N

cantes, Combustível, e Accessorios, II T 'II I.
É expressamente proi-I elevado custo.--------- �IITil, �l

E
H bldo a passagem no ter-

W Toda a Mercadoria á proDta Entrega �
ii ii Lubrificação, carga de baterias ii ii reno da firma S. A. Per- � �H
O

!� ii ii namb�co Powder Fac!�- 00 RUA RIO BRACO 964 - TELEFONE 73 �OOi! ii e _ concertos de pneus" HN ii ry nao se responsabill- 00 ' ,\

'00II ii ii H sa'ndo a mesma pelo que 00 Jaraguó
do Sul Sta. Catarina

00;'.�:::::::::::::!.i _ {�::::::::::::::�J acontecer ao infrator.
3x1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO----�------------------------------,------------------------

Vende-serreíeínra M1illll1lncn]D21l dIe
Jfarazuã Qlo §1lllli

ReqlJerimentos Despachadqs Preco de ocasião, '

• •

Fàrmacia "Schulz'
:::::::::::::::::::�:::: :i:::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::
Dr. LUIZ DE SOUZA.

IADVOGADO

I Casa de Moveis IVitõrio Lazzaris '

� Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova�
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- \fi

I
se Vidros. Molduras, para Quadros qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões funerários.

PRECISA.SE
1 Guarda-Livros diplomado, podendo
ou moça.

1 Auxiliar pl Escrítorlo
1 Auxiliar pl Expedição

Exige-se conhecimentos e pratica de serviço.
Ofertas 'Indicando referenclas, pera

ser moço

lOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

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

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

remedias

Compre hoje mesmo urna 10MBRIGUEIRA
MlNANCORA para o seu tilhinho:

E um produto ::los Laboratorios Minancora

- jOINVILLE

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S.A.
Matriz: ..JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)
••!lA A tlelSA I>IS.HIHfA I_IGUEIIA

IlAIUII.l11eS !Eil 111f.Qgl�
F R I E I R A'S,�m.""�,,,,, ·

NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC.
Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

\@J:rrt.:\)®t@��.'�.'�.'�.'�.'�.'I�.·�.'�.'��
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos·�- �;��;��m,��.��;��.��;��m��'.�\81.��;� 2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por min�to

220 Volts, 50 ciclos.� Tossef Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados
.. � .PA!!!EIIlGI BE 1I181,i.� TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRflHO Rf8PIRßIÓHIO �

BOMBAS par� uso domestico e fins industr.iais: Marca HAUPT, rotativas.(@ • . conJugadas cdm motores monofaslCos de 1/4 HP, Marca LILLA,
� Encontram alivio imediato com c uso do

_

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.

(@ I n C O m p a P a v e 1 � . serJtrtng�§ mlÉietrlléõt�ära O Rar� P�ilnríll dI! ßogien Pl!lnll!Oll! � 'Sortimento completo o _variad�R�N;��ls�ES. CASTIÇAIS. GLOBOS. e

�
, � MATERIAL \ELETRICO em geral para instalações de luz e@) 4) PEITORAL MAIS'�OMBE€CIDO MO BRASIL @j ,

_ 'força de ql!alquer capacidade.@) , @ I
A nossa SEÇAO DE r:�STAL�ÇOES _

atenderá jom presteza a f(ualquer
�@l®@.;@@).@�@l®®.;@@;®@.i.@@j@���@}t pedldo de mstalaçao de luz e força. f
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A pedidos

C�i1lllIOl21 �al IRc§ll§teIl1lClal
Locais

Oficina Mecanica
Geral

EMPRESA }'RENZEL

. por Quinta Ferino

H. KELBERTColuna da Resistencia, como já foi dito inúmeras
vezes, não foi criada exclusivamente pera criticar
étos errados de eurorldades púbicas, desmandos,
víolenclas ou deshonestidades.

.

Uma das finalidades importantes desta secção
é batalhar por Iaraguä do Sul, por seus direitos,
seus inreresses e suas convenienclas.

Estamos arentos e vigilantes a tudo que díreta
ou indirétamente pössa afetar o progresso e o

desenvolvimento do nosso lugar e das nossas coisas.
Assim, é evidente, não podemos deixar hoje de

slncérarnente, do fundo do coração, trazer de público
o nosso pezar a flrrna Breithaupt & Cia. e, implici-
tamente, as classes conservadoras locaes pelo oavo-

I .roso sinistro que, na madrugada de l'- de outubro
corrente, destruiu o rnageetôso engenho de arroz da
citada sociedade comercial. I I

Em o fazendo recordamos com tristeza o es- .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

fôrço dinâmico, diuturno e prolongado por anos a

fio daquéles dois irmãos - Walter e Äl1Hr _. que
nm bélo die, ha mais de vinte anos erraz, aqui che
garam de .Blumenau anlrnados de uma extreordiné
ria 'capacidade de trabalho que era o seu único ca

pital inicial.
Pois bem, agora, o destino, numa das suas

crueldades inconcebiveis, desferiu-lhes um gólpe. tre
mendo e, por isso mesmo, duro de suportar.

,Em seguida, no dia imediáto e isso, nôvo in
cêndio consumiu uma florescente indústria de arte
fatos de madeira onde, entre outros. operosos iara
guaenses, cujos nomes não nos ocorrem no mornen- Rua C..l. EmUio Jenrdan, 62
to, conta-se tambem e novamente o do sr. Walter I -=======;:::====;;;;_ _

Breithaupt.
É Iamenravel. dolorôso e, evidentemente, mui

justificado o pezer que, desta coluna, manifestarnos
com intensa sinceridade aos diretamente erlngidos
pelo sinistro.

Comtudo, como de todos os acontecimentos
que ocórrem na vida dos inviduos, os observadores
tiram conclusões e ensinamentos práticos, é natural
que, do que vem de suceder nesta cidade, rambern
algo de proveitoso devemos admitir: Uma adver-

X rencía t
Essa advertencia tem dupllce aspéto, 'dupla fi

nalidade: Ela nos está a dizer qne o seguro dos
wrnOSSDS bens-é-um--dever-rreturel-e que, a necessida

de da criação de uma secção de bombeiros, modés
ta que seja, é uma obrigação que se impõe aos ôrn
bros do pôvo e das autoridades públicas.

Não ha dúvida assim, que rnals vale prevenir
que remediar!

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA E!LECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS

APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS-

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone, 40

- Jaraguá do Sul -

ONDE

PREÇOS MODICOS.

E ACE!SSORIOS -

Hoje transcorre o 5°.
aniverssario de fundação
da Empresa de Trans
portes Frenzel S. A., des-

, ta praça.
Tendo por fundador o

snr. Felippe Frenzel,
que atualmente também
é seu diretor-presidente,
tem ela prestado a eco

nomia do Estado grandes
serviços.
Modelarmente organi

sada pelos seus direto
res-comerciais, snrs. Ger
mano Althoff e Luiz Go
mes, tem desenvolvido
grandemente a industria

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

prando na

____COMPRAREI MAIS ,BARAJO _

Fazendas ft Suspensórios

Chapéos
�

t' Sedas

Perfumes • EIC., etc:

f a rma c ia Nova
de ROBERTO ltI. HORST,

Pois isso V. S. sempre consegue

na 'Casa. ERICO BRUHNS,
JARAGuA DO SUL

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGuA
@,i@ @,;@ @,;@ ®Y@)

M::==�==4t
'�[RUZ[IRD" I

II, I Elf,ganCia, -

diStinç,ãO
_

e

bO_
m gosto V. S.

�n(I
encontratà só nos afamados MOVEIS

, EStOFADOS CRUZEIl<O.

I' Poltrones pare _
radio - Divãs - Tape- - ,

tes - Pas50dêiras� tudö V' S.' êncontra-'
.

rã á Rua Marechal Deodoro da

�Fonseca, 519. - Fone 22

_::::::_.==::=o=::::::=_

IJ

�t�1 �T�, "GI�ll
Artur Müller, Oticial do

Registro Civil do r" Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela le-i
aíim Je se habilitarem para

Edital n. 2107 de 2-10-46.
Affonso Blank e Hílda

Grahl,
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciário, domiciliado e

residente nesta cidade,
sendo filho de Arthur
Blank e de Emrna Konell.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

resídenté nesta cidade,
sendo filha de Francisco
Garhl e de Bertha Garhl,

COlfRA CASPA,
GUEDA DOS CA·

BElOS E OEMAIS

"_-. AFECÇÕES DO

�3URO CABELUDO.
TÓNicO �;>':f.'1J:i:;1l·
POR EX,(Ú�CIA

Otimo tratamento V. S. encontrará no

lVIilhoHotel Jaraguá
-ßAR8RESTAURA�TE�

Amarelinho
Cr$ 62,00

Mesclado-branco
.

Cr$ 60,00
ESTOQUE PERMANENTE

Engenho RA U Lda,

Refeiçõe� á qualquer hore
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca,
JARAGUÀ DO SUL - ôta, Catarina

587

Peças e Acessorios
fORD - INTERNATIONAL - CHERVROLET

Para Caminhões e Automoveis

PEÇAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS Selecionado sortimento
Recebeu: TlP. AVENIDA

-----

SOOIEDAD� RECOIN LTDA.
Rua Mal. Floriano, 58. .

.

A mais importante Companhia de Capitalização da America do Sul

Amortizações de setembro de' 1946
No sorleio de amortização realizado em 30 �e s,:tembro, foram sorteadas

as seguinles comblnaç,oes;
ZYF KEA ZFN

SXQ NXJ MDR

Todal os titulas. .em vigor, portadores de uma das combiftoções supra serõo
imediatamente amortizados pelo capital garantido o- que têm direito.
SÉDE SOCiAl: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitanda (Edificio Sulacap)

Inspetores e Agentes em todo o Brasil

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHER

I � ��mmiallua.
Escrituração Mercan
til· Contabilidade '"

. Regísto de Firmas-
Defezes Fiscais·

Conrratos - Naturalt

seções - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral,

E ?ara que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa . e em cartório onde será
atixado dui ante 15 dias. Si
alguém souber de algum im

pedimento acuse-o para OS

tins legaes.
.

ARTUR MÜLLER Oficial

de transportes, não só
no Estado, como fóra de-
le.

.

Hoje, seus diretores,
em regosijo ao transcur
so de mais um aniversa
rio oferecerão aos seus

empregados e amigos
uma churrascada.

ANIVEBSARIOS
Amanhã faz anos o sr.

Bertoldo Neitzel, resi
dente em Blumenau; dia
8 o sr. Bruno Wolf, co

merciante em Garibaldi;
e' a senhora Frieda 'I'hí
em, esposa do snr. Os
valdo Thíem, e a senho
rita Irene Ziermermmam,

.

e da senhora Paula
Siedschlag, esposa do sr.

Eugenio Siedschlag.
- Dia 9 do corrente

passa a data natalícia
do snr. Dr Arminio Ta
vares, conceituado me

dico especialista dos o

lhos, ouvidos e garganta,
residente em Blumenau.
- Dia 10 a menina nu
da Albus e o comercia
rio Amadeu Mahíud:
Dia õ deste, aniversa

riou a sra. Paullna Pedri
Franzner, esposa do snr.

Afonso Franzner.
A aniversariante os cum

primentos desta folha.
- Holé completa 1 ano

de exístencla o menino
Otinho Siedschlag. filhi
nho do casal Eugenio
Paula ôiedschlag.
- Tarnbern hoje festele

a data de seu natalício,
a srta, Irine Pedri.
- Dia 9 do corrente as

sinala o nascimento da
srta. Loni Klitzke, filha do -

snr. Rudolfo Klitzke.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES -'- AUTO
MOVEIS.

O ·"Maior
Sortimento da Praça
Em gaitas de bocca de

todos os tamanhos e tipos.
Fabricação nove, iden

tiea ii estrangeira. V. S.
encontrará na conhecida

CASA REAL
- Defronte o Cine-Buhr-

"MEDICAÇÄOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILIS"

FRACOS E ANê:MiC081
T_.

VINHO CREOBOTADO
"SII..VEIRA'·

S 1IIprIpIII- 1ttII'.

f'� To....
,

. t;6�. R••fri.d••

III��'II BronQuite.
i ../f.r�� E.crofulo•• •

l�' (o·"YII••c•••
I VlhHO CREOSOTADO

� 11M GPr�ADOR OH SAÚDa.

,

,l

t UMA DOIrNÇA .ftAvl:GSIMA
MUITO NR'.OSA PAptA A P"A..

MiuA IE ......" .. ""ÇA. COMO
UM .ON AUXIUAR NO TR,II.TA

M....TO Dt... GI"..NDIEPLAGIELO
.U. I[ o

rUf:tlillll:fllttJ] � IIU
.. SIFIL'. .. A....ESENT.. SOS

INÚ ..1E1tAS I'O"MA8. TAl. ço..o,

.;. RIEU ....ATI._

pc "ÓFI.JLAS
E... ,NHAS

P".T�

ÚLeIE""

IIC:ZIEMAS

P'l[RIDAS

."IOT""

MAHCHA.

.. ELIXIR DE NOGUEm& ,,'
\l1IHc:;_,:cl: Mr�;; �;�':'V�} �
------_....___..-_ ...

VENDE-SEI
Negocio de Secos e Molhados com casa. Tam�
troca-se por sitio ou chácara com casa.

Tratar com o proprietário.
RodolJo Reinerl

bem

1I1;=!i=i;=!!=!!=!!=!!=!!=!!=!!�!i=!i=n=illl
� III:' r.· (Sezões, M�lárias, iii
------.---- iii I-eUres Impaludismo ii:

ßI�ußS DOrO fotourofias , "��,����!?AM����I- iii Maleitas, Treme�eira iii
, 1'1'1'

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I'iiDA SIFILIS", �

� "Capsulas Antisezonicas IIII Minancora" .. _

m m
iii Em Todas as Boas Farmacias iii
iii É um produ�o dos Laboratorios MINANCORA ii
iii

- Joinville - Sta. Catarina- iii
f=!!=!i=!!!!!_i!!i!=!!=n=n=!!=!!=!!=!!�!!""':i

.

10 de Novembro s/n. -

SÄO FRANCISCO DO SUL
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de Representação Popular»Partido
.

P. R. P. I Direção e Responsabilidade: Dr. LUIZ DE SOUZA

A·Márcha Prornissôra do P.R.P. no Estado. .

A "Vanguarda"
adesão do

P.D.C •.de Ribeirão Preto.

Está constituido o dirétório municipal do P.R.P.
em Lages.

A presidencia do mesmo é ocupada por um I: Porque amo a ban-competente e culto advogado local que, ao que nos

I deira nacional mais dofoi comunicado, conta' com a colaboração leal e _'Novas e mportantes I que a bandeira vermelhadedicada de inumeros populistas dispostos a rraba- .'

russa com a foice e olhar pelo bem do Brasil. Adeso-.es. rnerrelo..-x x- '

2' Porque não me ligoEm" Florianopolis a estr-angeiros como Har-....: S. PAULO - "A Época", desta capital, _publi- ry Berger pera matar bra- r;;;-;mam mais a Russia'Foi inaugurada com solenidades especiaes _ a' ca a seguinte nota : "Em seguimento á adesão Jas stleíros dormindo, como do que o Brasil.séde do P.R.P. local. elementos que compunham o Diretório e eleitorado foi. no 3'. R. I. em 1935. 8' Porque os comunis-
-Falaram diversos oradores esclarecendo a nu- do Partido Democrático Cristão, de Ribeirão Preto, 3', Porque não confio tas querem destruir ospierosa e culta assistencia das finalidades populistas. que se passaram I?ö.ra· o Partido de, R�prese�tação em lideres operários que nossos costumes e a nos-O diretório municipal do P.R.P., em Floriano- ?opular e que notlclamo� e�. noss,o ultlll.lO numer_o, não trabalham e não tem sa religião pera subsri-polis, é o seguinte: Presidente - Thomaz Chaves I�ua! passo. d�ra� os Diretórios �e Cravinhos, ôão profissão. " tui-los pelos costumes rus-Cabral; Secretário - Arquimédes Mongullhorr; Tesou- Simao! Ja�dm<.:?pohs, Pontal, Iaboticabal, Santa 'Rosa, t Porque amo a fami- sos e pela blasfemia.retro - Adolfo Reis. I Brodowskl, São Ioaqulm e França. lia e a liberdade e não 9' Porque estou enoja-- x-x- Estamos ainda informados de que outras ade- quero ser escravo de nin- do de ver brasileiros mls-Ibirama (ex-Harnônla) sões em messe se seguirão, engrossando considera- guem e muito menos de turados com estrangeiros,velmente as fileiras moças do Partido de Represen- Stalin.' sempre, a empunhar ban-tação Popular". 5' Porque sou contra a deiras russas e cantar hi

mentira e os comunistas nos russos.
prometem menríndo. 10' Porque acima de tu-
6' Porque o Brasil é dos do e de todos está o ßre

brasileiros e não dos rus- síl, que não precisa dos
sos.

I bolcheviques pare viver
7' Porque os cornunls- em paz e felicidade.,

No município de S. Francisco
do Sul:

Noticias chegadas de S. Francisco do Sul in
formam 'que o P.R.P. está tomando impulso e que,
por isso e, em face do entusiasmo' ali reinante, já foi
alugada uma sala ampla, explendida para séde doPartido,

.

A inauguração da séde será solene e contará
com a presença de delegações populistas dos muni
cipios vizinhos.

Em
-x-x-

Joinville:

ea

OUÇA - Todas as quartas e sábados, às 21
horas, pela Ràdio Farroupilha, de Porto Ale

gre, a VOZ DO P.R.P. !
O jornal "Vanguarda", do Rig de Janeiro, noti-

ciando a adesão do Partido Democràtico-Crisrão de
Ribeirão ao Partido de Representação Populär, dis
se, entre outras causas, o que segue:

, FRENTE CRISTÃ
,Cem o restabelecimento da ordem democrática

em nosso país, dois partidos surgiram .corn objeti
vos de defender os. postulados cristãos, o Partido
Democrático-Cristão e o de Representação Popular.O primeiro congregou uma considerável ala calólicll, integra.

'

da por figuras como o cônego Arruda Cernara, o
professor Cesarino Junior, o jornalista Osório Lopes
e outros. O segundo obteve o apoio de outras figurasdestacadas do meio católico, como os srs, .Placidode Melo, Adauto Fernandes,' Luiz Amaral, Costa
Carvalho e recebeu a adesão dos inlegralislas, o que lhe
possibilitou ·maior expansão de quadros.

O fato assume maior Irnpertancle pela posiçãodo PDC na zona da Mogiana, de que é Ribeirão
um grande centro. O presidente do diretório, Rome
ro Barbosa, é suplente de deputado federal peloPDC e obteve, nas últimas eleições, mais de sete
mil votos.

Todos os domingos grupos de associados do
P.R.P. formam caravanas que tomam rumo ao inte
rior do municipio rro afan de Instalar diretórios e re
ceber novas adesões.

-x-x-

�O municipio de Itajaí:
Segundo noticias recentes já foi alugada uma

sala' onde vae ser instalada a séde do P.R.P. tão ló
go esteja convenientemente aparelhada

Emquanto isso está sendo percorrido o' interior
em franco e decidido trabalho de pregação doutriná
ria e de recepção constante, de novos associados.

-x-x-

De Lages:

�tRMENTo
1tttlEIROS

Segundo comunicação recebida dirétamente doDiretório Estadual, de Florianópolis; tivemos ciencia
de que hoje, domingo, será instalado solenemente o
diretoria municipal do P.R.P. de Iblrarna '

[ex-Harnônia).
Especialmente convidados pare assistir essa

ceremônia viajaram ontem, de FIorianopolis pera Ibí
reme, os correligionários Dr. José Veiga e Thomaz
Chaves Cabra!', Presidentes dos diretórios Estadual
e Municipal de FlorianopoIis, respetivamente.

AlquInas palavras
para você operário 1
VOOÊ, OPERÁRIO, ouça com atenção

e nunca esqueça estas palavras. Enquanto
no mundo inteiro as nações baixam as ar
mas para .retornar o caminho da paz e do
progresso. um grande perigo cai sôbre nos
sa Pátria. Homens seduzidos por uma ideo
logia totalitária, embriagados com as f'alsi
dades de chefes que não pas�am de representantes de uma nação' estrangeira, fun
daram no Brasil um partido politico . que,usando e abusando da palavra DEMOORA·
CIA, querem instalar uma DITADURA do
tipo russo. '

Êste partido é o Oomunista.

Porque não'·sou
Corrun-itste,

OUÇA
Todas as quartas e

sábados, ás 21 horas, pe
la Rádio Farroupilha, de
Porto Alegre, a

, VOZ DO P.R.P.

nossos associados e sim
patizantes pare quê pro
curem escutar todas as

quartas feiras e sábados,
ás 21 horas, o programa
radiofonico do P.R.P. na
Rádio Farroupilha, de Pôr
to Alegre.

-x-

Todos os Diretórios

Instruções para quaes-
quer correligionarios.
Em tua passagem por, te um Diretório local do

qualquer localidade cata- P.R.P. No caso positivo,
rinense, verifica si já exis- leva a êle tua palavra de
___________ estimulo.. Não existindo,
OUÇA coordena nossos simpati-

Todas, as quartas e zantes, ahfim de que o

sàçados, às 21 horas, pe- P.R.P. ten a mais um cen

la Ràdio Farroupilha, de tro de irradiação.
Porto Alegre, a

Insiste co�- todos osVOZ DO P.R.P.

Municlpaes, Dlsrrltaes, Sub
distritaes e qualquer cor

religionário, devem enviar
seguidamente noticias pa
ra esta "Página do P R.P.,'

-x-

Qualquer cidadão que
simpatizar com o nosso
Partido mas que por qual
quer razão não póssa agir
abertamente poderá escre
ver indicando-nos elemen
tos capazes de, na- sua
localidade, Instalar e de
senvolver o P.R.P.

-x--

Quaesquer pedidos de
informações, noticias ou
de assinaturas dêste jor
nal contendo a "Página'
do P,R.P." deverão ser

dirigidos com a máxima
urgencia pera Dr. Luiz de
Souza - Rua Mal. Deodoro,
210 - Iaraguä ao Sul - Sta.
Catarina.

Díretõríe Nacional do P.R.P. Fontainha.•
CONSELHO �ACIONAL:
Raymundo D. Padilha
Dr. Alberto Cotrim Neto
Dr. Gaston Luiz do Rego
Dr. Othon Ferreira de Barros
Professor Luiz Caetano de Oliveira
Dr. Mauricio da Silva 'I'elles _

Dr: Arthur Nunes da Silva
Professor Luiz'Antonio da Costa

Carvalho
Dr. Francisco Correia de Figuei-

redo
.

Dr. Raul Lelis
Dr. Guilherme Serrano.

Presidente - Comandante Fernan
do Cockrane.

1'. Vice-presidente - Professor
Adauto d'Alencar 'Fernandes.

2'. Vice-presidente ___: Dr. Placido
Modesto de- Mello.

I, Secretário Geral - Dr. H. da. Mat
ta Barcellos.

Consultor Juridico Dr. Murilo

(Marca Registrada)

r

,�y,Í\O V1RCJ:-.,) �OA�<':�
O�Wrrzn INDUSTRIAL
JOINVtLLE
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Virgem Espe.cialidade
não deve faltar e..... casa algu .....a!

sp..ßÃ� ylRCfAt
. '.

Esp ECIALIOADE

"
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