
"w�. ""'"=.....--==--=-m-:Jante das indeni'za
ções que deverão ser pa
gas e o do valor dos bens
já incorporados ao Patri
monto Nacional e já reco.

Ihidos ao Fundo de Inde
nizações e feita a dedu
ção da perre que tiver de

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R T U R M Ü L L E R Fundado em 1919' TELEfONE N°. 39 ser restituida aos súditos
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ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL � 5a. Feira, 10 de Outubro de 1946 Sta. Oatarina - N. 1.386 saldo devedor. vara co-

bertura deste saldo a Co-
. interventores da Paraiba Os Bens' dos Alema-es entreviste aos jornais so- missão de Reparações de

e Espirito Santo. bre o palpitante assunto Guerra não disporá de

-x- _-- e que aqui resumimos: outro meio que não' sele
A coalisão está sendo A imprensa carioca dis- 1°.--:- A Comissão opi- o de recorrer ri contribui-

realisada nos Estados. paz •. onde fôr possí- cute amplamente e com nau pare que os bens não ção dos bens particulares
É isso pelo menos o que vel. dlscordancia o destino dos .seiarn devolvidos aos pri- de alemães e japoneses.
puzeram em pratica to- -x- bens dos alemães e iapo- mirivos donos, aos quais Acredito, porém, que no

dos os interventores re- No Paraná, cuja polítí- neses no Brasil em face foram sequesrradcs. I plano,
em estudos, para

cem-nomeados. ca tem andado muito a- da decisão da Comissão 2'. - Somente poderia efetivar o pagamento das
-x-

As secretarias estão gitada, reuniu-se o P.S.D. da Reparações de Guerra, esse sequestro se a Ale- indenizações devidas. mui-
Ainda este mês deve- I d t d

'

h h It' tancí dsendo divididas entre os e ogo e en ra a cm- de que, a Aleman a, não man a pagasse o tota as eireuns aueras po e-
.

rão realísar-se as con-
tíd PSD U D N diu-se. A maioria da Co- podia pagar as reparações dos preiuizos causedos.:o rão ser levadas em conta.

venções para escolha �a�.IT��. 'on"de" este 'te� miss�o Executiva que é e assim, os paizes aliados que não é possível, ou se Talvez os proprietarios de
dos candidatos ao go- nha expressão politica. chefiada pelo ex-inter- deveriam cobrar-se com as autoridades militares béns destinados á venda
verno dt E�t�d� e COf- Está o snr. General I ventor Pinheiro -Macha- os bens dos subditos

de�-I
por �on,:enhmcia. naci�nal pos_:;am re':luerer sua libe

gresso egis a IVO pe (I
E' D t

.

d I do apresentou na con- sas nações em seus tem- ou direção tecníce tive- raçao medlante .pagamen-PRD e U D N . UfICO mtra cumprm o '_ .

dí
.

.

• >.; •• •••

a promessa de dar elei-\ v,enc_ao �o .

ta 7, uma torios. rem interesse. � to de contribuições de
-x-

cões livres e clima de moçao, índícando, para . Odilon Braga, repre- Mas, ainda nesses ca- guerra. O que se observa,
Foram substituidos os '

, apasíguamento pelítíco, sentante do, Brasil nessa sos de exeçäo, ordena desde ja, no espirito da
., ------------------"

I
o nome do snr. General comissão deu importante providencias que tornem Comissão é o deseju deI Jose Agostinho dos San- efetiva a sua nacionaliza- liberar, sem demora, pro-
tds para candidato ao

. . ção, ou seja.a transfeien- priedades particulares de
futuro governo. Foi a tado do RIO? Cea!á e· cia da maiöria de suas valer não excedente de
conta, pois a dissidencla outros que ainda nao re- cotas 'Oll ações a brasilei- certa cota, sobretudo pro
levantou-se e abando- solveram seus casos ca-

ros idoneos, fazendo re- priedades rurais, e o de
nou o conclave, seíros. colher ao Fundo de inde- estabelecer um tratamento
Como no 'Paraná, està -x- nizações, o produto das generoso para os alemães

o P.S.D de Minas, .São .
O Diretório Nacional cotas ou ações vendidas." casados com brasileíros

Paulo, Pernambuco, Es- e os representantes da "Tendo o repórter per- e cujos filhos seiarn bra
U.D.N. dirigiram uma guntado se iam ser con- silelros ou para

: aqueles
mensagem de solídarie- fiscados os bens particu- que se fizeram e se con
dade ao snr. Otavio Man- lares dos alemães e iapo- servaram brasileiros, re

gabeira. Por Santa Cata- nezes, assim se externou querendo em oporrunída
rina assinaram os snrs, o nosso representante: de significativa, os seus
Tavares do Ámaral, A- "A Comissão por diver- Titulas declaratorios de cl
dolío Konder e Henri-

sas vezes lern examinado dadania ou de naturell-
que Rupp Junior. essa hipótese. Conhecido I zação.'

Pelltlee
Do Rio, chegou a !ta

jai, o snr. José E. Mül
ler, politico de influen
cia no Estado.

SEGUROS
EM
GERAL

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 796

Tenha' um estomago Iforte, usando .

BITTER AGUIA

,

Constituicâo
IT 'Notas e NotíciasA

)
.

o Arcebispo de
Dos direitos e das garantias individuais,

Z b----- Dizem as emissoras de
.., a'gre(cont,' do arr. 141.) dade auterquíce. radio.. que novas levas

'.

.

•

§ 21. N'nguérn será levado a pnsao § 5�. Não haverá prisão civil PW di- de gafanhotos estão .vín- ----"-

Oll nela detido. se prestar fiançg permi- vida, multa _0'9,c.usIgS, Sé;lÍVO;.Q ...ç�"Q GO: do ga hr.g'ßptina -, , ,� _

" QO'IJt.!n�a a. :elT!polg.ar.a Lnem,a...Igreja __e. nem .a irn-,
tida em 'lei. depositário infiel e o de ínadirnplemen- Era bom que os nos- opinião catolica e mesmo prensa tinham liberdade

§-�2. A prisão' ou detenção de quel- to de Obrigação alimentar, na forma sos vísinhos fossem avi- a cristã de todo o mundo, na Iugoslevia". "Hoje, os
quer pessoa será imediatamente cornu- da lei sados que nos queremos o julgamento, pelos cornu- srs. falam em liberdade
nicada ao juiz competente, que a rela- § 55. Não será concedida a exrradi- é trigo e não gaíanho- nisras do General Tito.ido de religião na Iugoslavia,
xará. se, não for legal, e, nos casos ção de estrangeiro por crime politico tos. arcebispo de Zagreb, D. e que ela é mais ampla
previstos em lei, promoverà a respon-

.

ou de opinião e, em caso nenhum, a -x- Stepinac, acusado de co' do que em qualquer ou-

t sabilidade na autoridade coatora. de brasileiro. No proximo sabado o laborar com os' patriotas tra parte, e eu afirmo que
'" § 23. Dar-se-á habeas.corpus sempre § 54. Nenhum tribulo será exigido Presidente' da Republicà catolicos ql,le combateram grande numero de padres
que alguém sofrer ou se achar amea ou 'aumentado sem que a lei o esta- excurcionará a Volta Re- a invasão de su� patria foram mortos aqui. Pode-
çado de sofrer violencia ou' coação beleça; nenhum será cobrado em cada donda, inaugurando a pelos sovieticos, riam te-los internado. Não
em sua liberdade de locomoção, por exercício sem prévia autorização orça- grande usina.. A firmesa· com Gjue D. éra precise mäta-Ios. Ja-
ilegalidade ou abuso de póder. Nas mentaría, ressalvada, porém, a tarifa -x- Stepinac tem rebatido as mais o póvo lhes perdoa-
transgressões disciplinares, não cabe aduaneira e o imposto, lançado por Está grassando no Rio acusações capciosas dos rá. Em nenhuma outra
o habeas-corpus. motivo de guerra. violenta epidemia de fe· promotores, tem desnor- parte praticou-se seme-

§ 24. Para proteger direito liquido § 55. O poder público, na' fo'rma bre tifoide, sendo nume· teado os juizes que, se Ihante crueldade".
e certo não amparado por hab'eas-cor- que a lei estabelecer, concederá assis- rosas as vitimas. diga de passagem, para Excitado, em seu rapi-
pus. conceder-se-á mandado de segu-' tencia judiciaria aos necessitados> No Senado, o repre·- ali foram com o firmz do discurso, prosseguiu:
rança, seja qual for a autoridade res-' § 56. À lei assegurará: sentante 'udenista Hamil- proposito de condenar o "Nenhum bispo ou padre
ponsável pela ilegalidade ou abuso de I - o ràpido andamento dos proces- ton Nogueira, que e tam- prelado. catolico està com a sua

poder. sos nas r�par�ições públicas; . I be� o repr�seI?-tante ca- Méjs o àcusado tem a vida garantipa, a qual-
§ 25. É assegurada aos acusados II - 'a clencla aos interessados dos tohco do DIstrIto Fede- seu lado a verdade e o quer momento do dia. Pe-

plena defesa, com todos os meios e despachos e das informações a que ral, requereu uma serie. espirita de mal·tir cristão. dem-nos os srs, a nossa

recursos essenciais a ela, desde a no-. êles se refiram;.
,

.

- I de medidas para com� Eis aqui algumas afir- lealdane, mas nós tambem
ta de culpa, que, assínada pela auto-' III � a expedição das certidões re- bater o mal. mações de altivez tão co- queremos ter' os nossos

ridade competente, com os nomes do queridas para defesa de d:reito; -x- muns aos perseguidos direitos".
acusador e das testemunhas, será e,n- IV - a expedição Jas certidões re- Os chefes aliados mi- dos comunistas, por defe' Em determinado trecho,
tregue ao preso dentro em vinte e qua- queridas parä esclarecimento de negó- litares que' tambem são za da fé catolicé!: quando afirmara que. o
tro horas. A instrução criminal serà cios administrativos, salvo se o inte- os di.rigentes supremos "Como os comunistas seu julgamento era o pro-
contraditória. "esse públ)co impuser sigilo. da. Alemanha, recebe- tem o direito de lutar pe- prio julgamento da Igreja
§ 26. Não haverá foto· privilegiado § 57. E assegurado a quem quer ram os pedidos de cle- là teoria materialista, tam-' da Igreja' Catolica.· o pro-

nem juizes e tribunais de exceção. que seja o direito de representar, me- mencia dos condenados, bem nós temos o direito motor publico o interrom-

§ 27. Ninguém será processado nem diante petição dirigida aos poderes pú- nazistas e deverão re- de nos batermos pela cris- ,peu, lembr�ndo: "O sr.

sentenciado senão pela autoridade com- blicos, éontra abusos de a.utoridades, solver hoje' sobre o per- tandade". A certa altura, está sendo julgado como

petente e na forma da lei anterior. e promover a responsalidade delas. dão ou confirmação das afirmou: "A Igreja não só um individuo".
§ 28. É mantida a instituição do jú- § 58, Qualquer cidadão será parte sentenças. não goza de liberdade Nos seus ataques via·

ri, c,om a organ�zação que. der a �Iei, I legitíma, para pleitear a anulação oti a aqui como dentró em bre- lentos contra o materia-
contanto que seja sempre Impar o Im- declaração de nulidade de atos lesivos LOC a is ve será aniquilada". lismo, disse: '�O hQmem
par o número dos seus membros e ga- qo patrimonio da:Uniãó, dos Estados, Aluizio Ster.inac asse- I não pode viver somente
rantido o sigilo das votações, a pLeni-' dos Municipios, das entidades. autár- NANOEL F. DA COSTA vero_u que "hoje em dia de matealismo. .. Se os

tude da defesa do réu e a soberania quicas e das sociedades de economia Amanhã deflue a data
.

srs pensam que estou re-

dos veredictos. Será obrigatóriamente mista.' mentos. belando-me contra' o fato
da sUa competencia o julgamento dos natalicia do sn,r .. Manoel

a
de as grandes fabricas.eF da Co ta dI'retor pre Aniversarios. Dia 11,crimes dolosos contra a .vida. Art. 142. Em t�mpo de paz, qual- '. s, -

.

-

as grandes prol?riedades
§ 29. A lei penal regulará a indivi- quer pessoa poderá com oSt seus bens sidente da sociedade a- menina Margit Horst. terem passado para as

dualização da pena e só retroagirá entrar no território' nacional, nele 'pet- nônima Manoel F. da HENRIQUE PIßZERß mãos dos trabalhadores,
quando beneficiar o réu. . manecer ou dele sair, respeitados os

Costa 8. A.-Comercio e 'Fez anos no dia 6 do estão enganados, pois,
§ 50. Nenhuma pena passará da pes- precéitos da lei. Industria corrente, o snr. Henri- 'isso coaduna-se �om os

soa do deliqüente. ,
Art. 145. O Governo Federal poderà Ao aniversariante per- que Piazera abastado ensinamentos religiosos".

sonaJiáade destacada do
"

I' .

'
.

§ 31. Não haverá pena de morte. de explllsar do terriTório nacional o es- proprietario e destacado E logo a seguir, 'após al-
- banimento, de confisco nem de cará- trangeiro nocivo á ordem pública,' sal- comercio e vid,a social elemento social em Bar- gumas outras considera-
ter perpétuo. São resalvadfls, quantG à vo se o seu conjuge for brasileiro, e

d'o municipio, apresen- ra do Rio Cerro ções, concluiu o arcebis-
pena de morte, as dispOSições dö Ie- se tiver filho brasileiro (art. 129, nrs. tamos nossos· cumpri- ROBERTO HORST

,. po: "Não peço piedade.
gislação militar em tempo de guerra J II) dependente da economia paterna. Dia 6 do corrente mês Posso. com o minha cons-

com país e�traQge'ir'o. A lei disporá so- Art. 144. A espectficação dos direi- BITTER AGUIA marcou o natalício do ciencia limpa, passar pa-
bre o seqüestro e o perdimento de tos e garantias expressas nesta Cons- é a vida do seu es- snr. Roberto Horst, co- ra o outro mundo".
bens, no caso de enriqúecimento i1iCi-\ tituição não exclui outros direitos e merciante ne8ta praça.
to, por influencia QU com abuso de gai'antiÇlS decorrentes do regime e dos tomago. Embora tarde nosso Canetas Tinteiro, variado
cargo ou função p,ubiica, ou de enti- pfincipios que' ela adota. cordial abraço. sortimento na - Tip.Avenida

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OONOEDE-SE ABATIMENTO
Illi=�i::::i::�=!!=�i=i�=�i=!!=�i=�i�;i-'��=;l=�111 PARA REVENDEDORES.

II Febres (SeIzões'l Md�lárias, ilill CLINICA DE OLHOS - �UVIDOS - NARIZ E' GARGANTA DO n11= 1-1 � mpa U ismo m :: ::

m .

Maleitas, Tremedeira i� II DR. SADALLA AMIN!!iii - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - -1-,'1' H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS 11III '

, ' :: ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA ::

i� "Capsulas Antisezonicas iii II «RUA GERONYMO COELHÇ, 42» (ANTIGO HOTBL WEIS li
iu iii n HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii
iii

Minancora"
Iii li '!" "'oinvil�e - 11

111- Em Todas as Boas Farmacias 1"'1'É BITTER AGUIAIii um produto dos Laboratorlos MINANC0RA Iii
iii - Joinville - Sta. Catarina-c- Iii
i!!!!!!!i!!!I!!ii!!!!!!!:i!i!!!!!!i!!!!!!!!!;!!!!!!!!!I!I;!�!i!!!!!!�!;!!!!:!!EE!!�i
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'.

'

Artur Müller, Oticial do t

" I
·E para que chegue ao co-

o "[ROZ[180"
;.\

. �:g����a��vi}a��g�áO ��s��� nhecimento de todos, rnandei
E

'

d SC' passar o presente edital que"
o staue e anta, atanna

B I será publicado pela irnpren-

II
'

II
ras! .

sa e em cartório onde seráElegancía, distinção e bom zosro V. S. Faz saber que comparece- f' d d di S
1:7 1:7 " ram no cartorio exibindo os

a ixa o UI ante 15 ras, iencontrará só nos afamados MOVEIS alguem souber de algum im-E�TOFADO� �CRUZEI·")O. II documentos exrgidos pela leiu u K
I h bili pedimento acuse-o para OSI Poltronas para radio f Divãs - Tape- I

afim ...e. se a! ttarem para tins legaes.tes - Passodeiras, tudo' V S. e'ncontra- casar-se:
�

ê
rà á Rua Marechal Deodoro da

51\
Edital n.2108 de 5-10-46. ARTUR MÜLLER OticiaIr

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

�.....__I,n;;����Fonseca, 519. - Fone 22 Friederich Ienichen e -x- �
Cilly Behling. � de Música__.=-====<>======- Ele, brasllejro, solteiro, IRENE PEDRI, escre-

vente juramentada. no im- EM GERAL, ESPECIALMENTE������������������������������- pedimento legal do Ofi- � Gaitas-Pianadas �P A R A F E R i DAS, cial do Registo Civil do � de 24 a 120 baixos. �
1'. Distrito da Comarca � Bandoneons - �de Iaragné do Sul, Esta- � Pianos - Hermonios. �do de .ôanre Catarina

� Instrumentos para Bandas - �Brasil, Orquestes e Jazz-Bands. vr- �Faz saber que cornpa- trelas, Pick-Ups, Radiolas.

�receram no cartório exí- � Enfim tuõo, que for ao ramo.
bindo os documentos exi-

��
Peçam preços e demais informações ao Represeutante:

�
gidos pela lei afim de se PAU L O K O B Shabilitarem para casar-se: Caixa Postal, 39 - SERRA ALTA - Sta. Catarina.

i�!!r····"··�::::::::::f:::::::::::g:gg�.!:::::::1::�:::::::::::�§1I!ml E�����i:1�;s�eI�10�il�a ------'-'--------------------�i� I Banco Popular e Agrícola m� e �1�:i�����I�i��'!i:�·lteiro, PRECISA·'SE'J �"J comerciário, domiciliado e:J Do Vale do Itajaí
'

-
. Matriz: BLUMENAU' (J residente nesta cidade, sen-� AGENCIAS INSTALA.OAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, g� do filho de Emilio Silvagl 'Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul H e de Madalena ôelornon

p: '

.:: Silva.

��� ABONA JUROS AS SEGU:INTES TAXAS m Ela, brasileira,' soltetra.:: Depositos com juros- d disposição-(sem lírnite) retirada livre . 2% ::J doméstica domiciliada eg ,4 di'sposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 •
1�� I residente nesta cidade,::
::1 sendo filha de João Ocra-.. com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . . . 5%

::1)
viano Müller e de Magda-..

Dep. inlcial Cr$50.000,00 cjreriradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 . 4% �1 lena Demarchi Müller.
.. Depositos com avi$O-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas

m/aviso prévio de.50 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/.

!"� ®Y@ (§)� @Y@ ®Y@);; Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2).; Por 12 meses 6'1.
' :: ,. • • •

Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada. g Cure seus males e poupe
Dep. POPUlares-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti-:: seu bom dinheiro com-

..

radas semanais sem evíso até Cr$ 1.000,00 5"/. I:: prando na
..

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

·

N O va
_.

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 5 1/2"j. �� , a rma c I a .:: Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com
retiradas sem evíso até 2.000,00 cruzeiros semanais . . o. .'. • 6'/.••
Faz tod�s as oper?lções bancarias, como sejam: cobranças, descontos,

••

::j'
passes, depositas em contas co ....entes, depositas de �alo ..es;'-' etc. �tc.'n MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

t�lJ:: Serviço atencioso e rápido l�..

..

!Mii�������::â:.:3�::::::::.:;TIlll!!1

Casa de MoveisSociedade Hipica de
Jaraguá do Sul.

PAG.2

�----------------
. Dr. Arquimedes Dantas

'aav.Ga••
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

Vitõrio Lazzaris
� Jaraguá do Sul -

_

Rua Domingos R. da Nova 'i'� Moveis, Espelhos, Vidros, e vidraças. Corta-�

'I
se Vidros. Molduras para Quadros' qualquer

tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites parà Caixões funerários.

ASSEMBLEIA GERAL

Convocação

Dã� �� m�I��rB� G
mai�' �arat� �
�-...._...�.-....------

São convocados os senhores socios para uma

segunda reunião, a ser realisada ne séde social, no
dia 20 do corrente as 10 horas, para tratar do se
guinte: -

1-. - Eleição da nova diretoria
2'. ---,- Prestação de contas
3'. - Assuntos diversos,

JOÃO MARCl\TTO - Presidente

Verifiquem
� .,' - �

Sabados e Domingos,
A FORMIDAVEL EXPOSI
çÃO ])E BRINQUEDOS EM
GERAL, NA C A S A
R E A L, DEFRONTE

AO OINE BUHR.

A Rainha dos Brinquedos.
Preços sem Concurrencia.

...........................................................................................................................................................................................................................................................lavrador, domiciliado e re
sidente em Rio do Testo,
filho de Ervin Ieníchen e
de Elsa Reck.
Ela, brasileira, solteira, CIRURGIA PARTOS, l\WLESTIAS DE SENHORAS

doméstica, domiciliada e CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,residente rieste distrito, á
DOENÇAS DA PÉLE.Estrada Ilha da Figueira,

filha de Emilio Behling e
- Eletricidade Médica ,_de Joana Böder ßehllng.

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

Dr. Alvaro Batalha - MÉDj[�O
E

lndutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio o

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOX-
Direto MMico da ii o SI)Uai "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA' -
...........................................................................................................................

::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:.::::::::::::::::::::::::::::::::::;1

Dr. Arwninio Tavares
Professor Cotedrotico de Biologia do losfittute de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe alas serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor Qavld Sansan. no Rio de Janeiro.

a que dispõe de maior Ex-Interno por, concursovdoAeslstenctc Pública do Rlode Janeiro
sortimento na praça e ofe-

. .
'

rece seus artigos á I, forma�o p�la faculda�e de, Med!cma da

It
.

. Universidade do RIO de janeiropreços van .ajosos.

IRua Mal. Deodoro, 3D _

JARAGU41
B LU ME NAU STA. CATARINA

@;.@��®r@)

1 Guarda- Livros. diplomado, podendo
ou moça.

1 Auxiliar o] Escrlrorio
1 Auxiliar p/ Expedição

Exige-se conhecimentos e pratica de serviço.
Ofertas indicando referencias, pare

ser moço

Peças e Ace�sorios
-

fORO - INTERNATIONAL - CHERVROLET
Para Caminhões e Automoveis

PEÇAS E ACESSORIOS P�RA BICICLETAS

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

é um possenie estoma
cal, feito de raizes me

dicinais.

3x1

Caixa rostal nr. 39
JOINVILLE

E C Z EOM A S,
I N F L AMP. ç Ö ES.
CCCCIRAS,
FRIEIRA,S,
ESPINHAS, ETC.

de ItOBERTO ltl, HORST

Clinico de OI�os, Ouvidos, nariz, fiarUBntu

..f'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Adrninistração do Governo Federal)

••11. A MeSla DmS1JIlIWa 11IIGtHilUl
•

MAtUrE••1 EM 11�.8'!E�
Oma linh� completa de MOTORES nacionais' e estrangeirosde alta e baixa

rotação: de 1 a 97 HP, para 220/38B Volts. 50/60 ciclos
.

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

BOMBAS para uso domestico e fins industriais : Marca HAUPT, rotativas.
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,

.

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,
servindo até 50 metros de profundidade.

Aftngij§ .

IE�etfnC([})§ ]pafa c .ar
completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

I "ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a mralquer

pedido de instalação de luz e força.

Escritorio:

Residancia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
. ;

III-Ih.............................................................................................................................

I o-1_.

É expressamente proi
bido a passagem no ter-

OBITOS No mesmo reno da firma S. A. Per
cartório foram ainda os narnbuco Powder Facto
seglntes obltos: Regina ry,' não se responsebili
Grürzrnacher, com 11 anos sendo a mesma pelo que
de idade, filha de Walrer l acontecer ao infrator.
Grürzmacher; Ernesrina 5xl

Dr,. Wal�emiro Mazurec�en
�.I. 1)1 1.'1>1

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
.Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutoterrnia - Bisturi-eletrico . Electro-caurerização

Raios Intra.vermelhos e azuis.
.

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel· �araguá
-BA:RsRIE§TAURANTE-

Refeições á qualquer hore
Banhos quentes e frios - chuveiro.

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

587

Finalmente depois de
tanto tempo ressucítou á
pedido, o S. L. E. C., des
ta cidade, o qual soube
mostrar as suas classes
aos fortes esquadrões da
segunda dívízão, duran
te todo o ano de 1944.
Desta vez parece que
irá avante, pois seus an

tigos craks, acham-sé a

góra, mais do que nun

ca, devotos pelo espor- Sortimento
te Jaraguaense, e pro
metem fazer o São Luiz,
não só como era a dois
anos atras, quando ain- A nossa SEÇÃOda desputava com os di-

- J O I N V I L L E versos quadros deste mu

���������������������. /niciPib, mais sim,ume� ����������������--��--������������

- quadrão reforçado, ca-
.

Registo Civil I �ailfus, c0rl! 58 anos de Azel"te puro de Oll'va. paz até de medir-se com , . .' Idade, era vlUva de Ger-
.

TIJ)' if °t 1ii\uíT o o TI· AI I No cartono do RegIstro mano Bailfus Ewaldo1f fellen lUlfa !vllUliJillncn]p2111 �e i�:I��:�r�dd�S :U���= Cevil, foram inscritos os Volkmann co� 26 anos Estrangeiro
.

E d'
.. seglnres nascimentos: Ar- de idade filho de RicardoJars «)JUlio] t4l tri\ � 1111 TI pIO. para ar InICIO

Id f d O lJ P' t@ @(&, @ �\UI � lllill tarefa que lhes foi con-
ne Q, . e sva o 111 e r Volkmann era casado com

fiada, jogarão no dia 15 Cecilia. f.de J�sé Hotbreit Adelia A.J.Schroeder, Ru
ReqlJerimentos Despachados com o forte esquadrão, Ana,. f.de loão Lenne�t, fino Lange. com 1 ano de

«Figueirense F. C.», em
Ponciano \ f.de Antonio idade filho de Guiiherme

um [ogo amistoso, e
H

no
Alves Velozo, Marilia Zé- Lang�lia f.de Atilio Bortolotti

o

---;- _dia 20 tomarão parte em
d H I B d V 5'0um espetacular torneio, Ingo, f. e e mute au e A IJorge Gercino, f.de Beija.no qual será disputado min Vogel, Moacir.f.de lo-uma riquíssima taça. sé Paulo Pereira.Nesse torneio tomarão

parte os seguintes qua
dros: S. L. E. C., Cornbí
nado Guaramirim, e Fi
gueirense F. C. O jogo
s�rá na praça de des
portos deste último.
A referida taça que

se rá di sputada, é o fere - :::::::::::: :::::::::::: :::::l:::::::::::::::::: ::::::::::::':::::::�:::: ::::::::.:l::::::::::::::.:: :::::::::::: ::::::::::::

imp. cida pelo Figueirense, D'�e'LUIZ DE SOUZA..F. C.
ADVOGADO

Mal. Decdoro da Fonseca, 21'0 - Te!'. 34

.

1225-Arno Rietmann e Gustavo Hagedom-bras.
requer licença montar umesoficina de marcenaria com
as dimensões, 10x12 edificiado de madeire. Como
Requer Eem.
1255- Lf'eiler-bras requer licença modificar a porta
da frente de sna case.cstre ci Av. Getulio Vargas s/n
idem.
1248-Paulo Papp-bras. requer transf. írnp. terreno
sito. a estrada Funil, vendido a Yolanda Murara do
Rosario, idem.
1249-Reinoldo Klein-bras. requer transf. imp. terreno
sito a estrada Garibaldi, adiquirido de Cario Krüger
idem.

"

1250�Nenér�nQa Lorenei-bras-- requer- -trensf.
terreno vendido a Alfonso Tamaníní, idem.
1251 "':"Helmute Wacenknecht-bras. requer transf. imp
terreno vendido a Ricardo Kanchen, idem.
1252-Henrique .lensser-bras .. requer transf. irnp terre
no, sito a estrada [aragué Esquerdo, idem.
1253-Henrique Ianssen-bres. requer transf, imp. te-

G. rreno sito a. estrada Ieragué esquerdo. idem.
12M-Henrique Ienssen-bras. requer transf. imp
terreno vendido a Francisco Modrock, idem.

I1255-Henrique Ianssen-bres. requer trans. f: imp.
terreno vendido a Gustavo Volski, idem.
1256-Rúdolfo Vogel-bras, requer transf. imp. terreno
vendido a Eugenio Frederico Vogel, idem
17!57 - José Machado de Oliveira-bras. requer transf
irnp. terreno vendido a Letori Lombardi, idem.
1258-Jose Machado de Oliveira-bras. requer rransf.
imp, terreno vendido a Marcelino Lombardi, idem.
1259-Elfrida Strebe-Siefert-bras: requer transf. imp
terreno vendido a Ema W. Strebe, idem.
12,60-Silvestre Klein-bras. requer rransf. imp. terreno
vendido a Angelo Spezie, idem.
1261-Ricardo Mass-bras, requer transf. ímp. terreno
adquirido de Reinoldo Volkrnann, idem.
1298-Alberto Hefferrnann-bres. requer licença cons
truir uma casa em sua propriedade a rua .. Domingos
da Novo, idem.

"

1299-IJalina Faneher Cartaxo-bras. requer transf.
imp. terreno edificado com casa de madeire, sito a

rua Domingos da Nova, idem.
.

1502-Raulino Neckel-bres. requer licença faser re:
forma em sua' ofecina, nos fundos da rua Ang·elo
Piazera, idem.

.

1505 Augusto Schulz-Dras. requer licença construir
mausoléo na sepultura de Frido·Schulz, inhu!11ado
no cemiterio municipal de estrada Ri0 Cerr,o, idem.
1054-Jose Leier-Filho-bras. requer licença construir
mausoléo na sepultura de José Leier, inhumado no

.�®í@@'t@)@!@®r@)®!@®'r@@Y@®Y@)@?@)@!@@Y@�@).!! :::emitério de Jaraguá Alto, idem.
(@

-

-

@) 1505-Vergilio Satler-bras. requer Ilcença construir

� T
.

'A B 't R· 'd
- 'R· i' d �

mausoléo na sepultura de João .satler, inhumado no
. • osse, sma, ronqul e, ouqUI ao, e es na os

•. cemitério mUnicipal de Rio Cerro, idem.

ßPHHflHn nf�nIRßIo'Rln 1504-Leoni Kjitzke-bras. requer transf. imp. bicicleta

{@@e.TODEnAc§onAt§raMrnOaLljEV§joTjlrnAe§dDj'aOtocorn {..,U unsuor do U Ç®.• v�ndido a Marta Fillip Loewen, idem.

@) 1508-Alberto Fodi-bras. requer tranef. imp. terreno
vendido a Alfonso Gregolewitz, idem.@ � 1509-Primo Chodini-bras. requer transf. imp terreno

(@ _. I n C O m p a .r a v' e 1 @5 vendido a Jose Plebani,. idem.

�
.

.,

�
1510-Eduardo Gorisch-bras. requer tränsf. imp. terre-

P -I I d H
._

P I I
no sito a estrada Ribeirão Grande do Norte, idem.-

. ·

111 Dfíl ß
..nglßQ ß O 0Dcn

..

1511-Henrique Anversi-bras. requer licença para
@ a::: I: L t: 1:.It: � estabelecer-se com Olarià a estrada Itapocú Hansa,
(@ 4) PEITORAL .MAI§) (::Ol�]IiE�IDO NO BRA§IL @j idem'Secretaria da Pref�itura MU,Iii,cipal de Jaraguáê> @ do Sul em 24 de Setembro de 1946,
i(@@}...®®;.@@M®�@.i®�@,;@@,;@@).@@.i.®@M@®;@@)i Manoel Luiz Silva-Secretario

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA
.

MINANCOBA
Vermitugo suave e de pronto

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

ME o n, I, 2, , e 4
Prote] a a saúde de seus til hos t' ai, sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
.

. MlNANCORA para o seu tilhinho.,
E um produto Jas Laboratorios Minancora

Dia, 17-9-46,

. Escrituração Mercan
til - Contabilidade 1-

Registo de Firmas -
-

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall

seções - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - ·AUTO
. MOVEIS.

CONTRA casP�,
GUEDA DOS CA

OELOS [ OntAIS

AfECCÖES DO

�3URO CABElUDO.
T.Ó�(éO,Sb;fW�(R
fOR, E.1<CH�CIA

,

,

BEYRUTH - LIBANO

V. S. encontrará na co

nhecida
Casa Real

-defronte ao Cine Buhr-

mliflUElt At;IUAjse encarrega de cuida�
do sep estornago.

Empregado
Procura-se um, pratí-.

co para servíço de bal-
_ b'

cao.

Informações com

BREITHAUPT & CIA.

Amarelinho
Or$ 62,00

. Mesclado-branco
Cr$ 60,00

�STOºUE PERMANENTE

Engenho RAU Lda,

o Maior
Sortimento da Praca
Em gaitas de bocca :de

todos os tamanhos e ttpos.
Fabrícação nove, iden

tica à estrangeira. V. S.
encontrará na conhecida

CASA REAL
- Defronte o Cine-Buhr -

"MEDICAÇÃO AUXlLI
ARNO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"

É UMA DOII:NÇA GlllAvfcBIMA
MUITO 1"1I[",QOIIA PAltA A "A

MiL'" I[ ....R" A "ACA. COMO
UM DOM AUXILIAR NO TRATA
MICH" OhSE Qft..NDI! I'LAOIELO

USII: o

BIßllll]l:mffll il;lJ
lo Si"ILI. H """DENTA 80.

'NÚMItftA8 f'OIOIMAa. TAIS C:OMO.

IlEUMATI....
I!:SCft6FULAS
ES,.INHAS

"lnuLAS

ÖLe.,,_

_MAS

1'lEI'lIDAS

.AftT,,_

MANCHAS

lO

�!!:.� H�O'�UA[}�A: IVII"�," &M TOD" "'''Ra!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Pàgina do Partido. de Representação Popular»..........ii I aa a'a miames "g D,ma..

I Direção (>". Responsabilidade: Dr. LUIZ DE SOUZA ·1�------------------------------

AMarcha doP.R.P. nosMunicipios==================�==============�======================��===::�

P. R.- P.

Em
Cenvençãn Nacional \ do

P. R. P.Lages:

lOUÇA
- Todas as quartas e sàbados, às 21

horas, pela Ràdio Farroupilha, de Porto Ale-
,

gre, a VOZ DO P.R.P.
Conforme noticiámos, na edição de domingo

ultimo, foi instalado solenemente o Diretório Muni
cipal do P.R.P. de Lages que ficou assim constitui
do: Presidente - Dr. Elisiário de Camargo Branco;
Secretário - Armando Ranzolini; Tesoureiro - Osmar
Neves Burigo.

Discursou brilhante e enrusiästlcarnenre, Dor
ocasião da posse,· o dedicado correligionário Mário
de Souza.

Nos dies 16, 17, 18 e 19 do corrente, te
rà lugar na Capital Federal a 2a. Convenção
Nacional do Pártido de Representação Popular.

Delegados de todos os Estados se reuni
rão no Rio de Janeiro pare, além de questões
politicas, estudar e decidir sôbre a reforma
dos Estatutos e Programa partidàrlos.

A comissão incumbida de elaboração do
projeto a ser apresentado á Convenção Nacio
nal està constituida pelos srs Raymundo Da
dilha e Professor Cotrim Neto, do Conselho
Nacional; Drs. Hermes Barcellos e Murillo Fon
tainha, Secretàrio Geral e Consultor [uridlco :

do Diretório Nacional, respetívamente, e Depu
tado federal pelo P. R. P. Dr. Gofredo Carlos
da Silva Teiles.

Instruções para qua;es
quer

I correligionàrios.
Em tua passagem por qualquer localidade ca

tarinense, verifica si já existe um Diretório local do
P.R.P. No caso positivo, leva a êle tua palavra de
estimulo. Não existindo, coordena nossos stmparí.
zanres, afim de que o P.R.P. tenha mals um centro
de irradiação.

-x-x
Insiste com todos os nossos associados, e sim

patizantes pare que procurem escutar todas as quar
tas feiras e sábados, às 21 hóras, o programa radio
fonico do P.R.P. na Rádio Farroupilha de Porto ���������������������
Alegre.

-x-x
Todos os Diretórios Municipais, Distrüaes, Sub

distritaes e qualquer correligionàrio, devem en
viar seguidamente noticias pare esta
"Pàgiua do P.R.P."

Qualquer cidadão que simpatizar com o nosso
Partido mas que por qualquer razão não póssa agir
abertamente poderá escrever indicando-nos elernen
tos, capazes de, na sua localidade, instalar e desen
volver o P.R.P.

x-x

Quaesquer pedidos de informações, nonelas ou
Foi constituido o Diretório Municipal do P.R,P, de assinaturas deste jornal contendo a "Pàgina do

canoinhense que, segundo fomos informados, es:fií D:R.P." deverão. ser dirigidos com a máxima urgen
assim consrituido: Presidente - José Pacheco de Mi-, cia pare Dr. LUIz de Souza - Rua Mal. Deodoro, 210-
renda; Secretário - Luiz Tack; Tesoureiro - Firmino' 'Iaragué d_o Sul - Sc::nta Catarina.
de Paula e Silva. .

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

O meio populista de Canoinhas já se movimen- O Registro do P.R.P.ta arivamente por Cristo e Nação. '

Bravos e pare diante t não foi cassado.
-x- x - ________.

Em TLlbaráo:

Em
-x-x-

lbirãma:
\

Instalou-se domingo proximo passado o diretó-
rio municipal de Ibirâma (ex-Hamônia). Para a so
lenidade fôra especialmente convidado o Presidente
do Diretorío Estadual do P.R.P .. sr. Dr. José Veiga.

Talvez no próximo número já posearnos dar
os nomes das pessoas que intégram o Diretório Mu
nicipaL

-x-x-

De 8lumenau: sufragou o nome do Ex- que VV. Excias, em no
mo. Sr. General de Di- me do Partido Social De
visão Eurico Gaspar Du- mocrático, Secção de
tra, para a Presidencia São Paulo, enviaram, em
da República, e os no- 4 de

-

julho . último, ao
mes que o Partido So- Tribunal Superior Elei
cial Democrático apre- toral, declarando haver
sentou nas suas chapas esse Partido, por delibe
de candidatos ao Sena- ração da sua Comissão
do e à Camara Federal Executiva Estadual, se
sendo que, na chapa de coligado com o nosso

Deputados à Câmara Fe para o pleito de 2 de
deral, por indicação ex- dezembro do ano p. Iín
pressa do Partido. de Re- do, no Estado de São
presentação Popular, Ii- Paulo, e que em virtude
gurou na qualidade ele de expressa indicação
seu representante, o Ex- do P. R. P. figurou, como
mo. Sr. Dr. Gofredo Car- nosso representante, na
los da Silva. 'I'elles que chapa de candidatos do
obteve a sua eleicão. P. S. D. à Camara Fede- ,

E ainda exato' que o ral o Exmo. Sr. Dr. Go
Exmo. Sr. Dr. Gofredo fredo Carlos da

-

Silva
Carlos da Silva 'I'elles, 'I'elles, eleito por vota
colocou-se em segundo ção superior ao quo
lugar na· classificação ciente eleitoral, o que
dos candidatos eleitos lhe assegurou o 2°. lu
sob a legenda P.S.D., ob- gar entre os apresenta
tendo, entretanto, vota- dos sob aquela legenda.
ção superior ao quoci-
ente eleitoral partidário. Com. essa declaração)Na certeza 'de que o pleiteou o Partido Social
Superior Tribunal Elei - Democrático íôsse con
toral dará � esta decla- firmado, por aquele E
ração o devido valor [u- grégio Tribunal, o re
rídíco para

'

confirmar o gistro definitivo do Par-
registro do tido de Representação

Partido de Representa Popular, que ínterpreta
ção Popular, efetivado ções menos exatas dos
nos termos da Iegíslação dispositivos do Decreto
anterior, apresenta a V. Lei 9.358, de 14 de maio
Excia. os seus protestos do corrente ano, pare
da mais alta estima e ciam ameaçar.
distinta consideração. Embora o registro do

Mario Tavares - Presíden- Partido de Representa
te da 'Comissão Executí- ção Popular tivesse sido
va do Partídô Social De- assegurado,pelo Decreto
mocràtico. lei 9.3R6, de 20 de junho

cesar Lacerda de Vergueiro . ultimo, antes que o T.
Secretário Geral Interi- S. E. apreciasse a cornu
no", nicação que lhe foi feita,

O oficio deu entrada causou aos seus dirigen
no T.S E -. quando jà es- tes e a todos os asso
tava assegurado, pelo ciados o mais vivo agra-'
Decreto-lei 9.386, de 20 do a espontanea atitude
de junho,· o . registro do de solidariedade desse
P. R. P. Partido, a qual tem para
Em sessão posterior, o nós o alto e honroso

Diretório Nacional do sentido do
.

reconheci
P. R. P. tomou conheci- mento da correção com.
mimto da correta atitu- que o. P.R P. satisfez os
dé do P.S.D., dirigindo-lhe compromissos assumidos
então, o seguinte oficio: na referida coligação.
"Rio de Janeiro, 9 de Eis porque decidiu o

julho de 1946. Diretório Nacional, por
Exmos. Srs. dicisão unânime de seus
Drs. Mario Tavares e membros, consignar na
Cezar Lacerda de Ver- ata da reunião desta da-

S
. .

d b
. . gueiro. ta um voto de profundoeJa amIgo as suas o l'lgl}Qões, pOlS Presidente e Secretà- agradecimento á Secçãosó O trabalho engrandece um povo. rio Gel'al da Comissão Paulista do Partido Soci-Afaste-se do Oomunismo que divide os

-

Executiva do Partido· aI Democrático.
amigos, divide os colegas de trabalho e Social Democràtico, Apresentamos a VV.
conduz o homem á brutalidade e á escra· em São Paulo. Ex(�ias, com as espre-
vidão. Temos a honra de co- ssôes do nosso mais al-

Dentro do P.R.P. você encontrará um municar a VV Excias. !� �:i�Ç�t:nci����ra�:��
programa idealista que pretende fazer de que o Diretório Nacio-

dacões.
todos os trabalhadores nacionaes sócios e

nal do Partido de Repre- .'ernando Coekrane - Pre.sentação Popular apre-beneficiários da grandeza e da riqueza do ciou em sua sessão ordi- sidente.
Brasil. I

nária, de hOJ'e, o oficio B. da Maita ßUI'cellos-Se-
cretario Geral".

- Noticias vindas de BIumenau informam que o
Diretório Municipal provisório do P.R.P. está desen
volvendo o melhor dos seus esforços' pela cause po
pulista. Já foram realizadas várias reuniões nas

quaes, sob a presidencia do importante industrial 10-
cal, sr Cássio Medeiros, tem sido tratados assun
tos relevantes pera o Partido.

-x-x-

Em Canoinhas:

Expontanea e' nobre atitude do
paulista.

P. S. D.
O sul do Estado tambem se anime e participa

da grande marcha do P.R.P .. pelo bem do Brasil.
No distrito de Braço do Norte, próspera locali- Na ocasião em que in- nho de 1946,dade de Tubarão, foi consrituído o diretório distri- terpretações contrárias EXJ1lo. Snr,ral do P.R.P. e que é assim composto: Presidente -

ao verdadeiro sentido da Presidente do Superi-Antonio Hilmann; Secretário - José Varerkemper; Te- nova lei eleitoral pare- or Tribunal Eleitoral.soureiro - Daniel Bruming. ciam ameaçar o regís- O Partido Social De-Trabalha-se ativamente. tro do Partido de Repre- mocratico Secção deParabens ao Presidente ·do .Dlretório Municipal sentação Popular, teve São Paulo, por seu re-de Tubarão, Dr. Antonio Astrogildo Rodrigues. a Secção Paulista do Par- presentante legal que ês-
. -x"":""x- tido Social Democratíco te subscreve, vem, pe-

, AOS DIRETÓRIOS MUNIOIPAES, DIS uma espontanea e nobre rante V. Excia., para os
TRITAES E SUB-DISTRITAES PEDIMOS 'atitude de solidariedade, fins do <disposto no arti
ENVIAR NOTIOIAS DE SUAS ATIVIDA. e� .

defesa dos nossos go 4 do Decreto-lei que
DES PARA. gSTA SEOÇÃO. dl�����·ando fosse tam- �:���a���t��rt��:g;�t

bém aplicada. ao P.RP. ticos, promulgado em 14
a medida de excecão do do corrente mes, - decla
art. 40 da lei, que'o Tri- rar que, em virtude de

O P.R.P. reconhece que: ���t�ln�Iie����a�le��o::� ����:�a���cdu�i��a E���
geral para a manuten- dual, coligou-se, para o

ção do registro de par-' pleito, de 2 de dezem
tidos, dirigiu o P.S.D. bro do ano findo, no Es
àquele alto órgão o se- tado de São Paulo, com

guinte oficio: o Partido de Represen
"São Paulo, 4 de [u- tacão Popular, o qual

LAVRADOR!

--«Nosso colôno tem seus
'
costumes e hàbitos

tradíclonees, todos êles baseados na rnoral cristã;
tem sua pequena propriedade que êle conseguiu de
pois de muito trabalho e sacrifício. Por isto, deve

ter como autoridades locaes pessoas que compre
endam êsres hàbitos, costumes e direitos, afim de
que não se sinta constrangido em sua própria terra,
em sua própria localidade, em sua Drópria casa.»-

o P.R.P. afirma que:
-«A classe agricola deve ter, o quanto possi

vel, seus impostos diminuidos, revisados e simpli
ficados.»-

OP'ERARIOI
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