
no atual, conseguindo al

gumas vantagens ocasio
naes, Os que se manteem

contra, exigem pare sí o

direito de se manterem na

planície, apreciando ape
nas os fatos e comentan

do -os nos momentos opor
tunos, sern a quebra do
idealismo oposicionista. E
ainda existem os que'
acreditam que a colisão
não passa apenas de um

boato, assim uma espécie
de isca atirada para os

lados daqueles que com

batem o DSD, pera que
se conheça até que ponto
chega a firmeza das suas

convicções em prol do in
teresse de salvação nacio
nal. Um fato, entretanto,
esta bzrn clero. Essa coa

lisão tão apregoada, si

conseguir se tornar uma

realidade, não alcançará,
com os seus efeitos bene
ficas, o nosso Estado, pe
las atitudes apaixonadas
do seu partidarismo poli
tico.
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Écos das Ruas de Floria
nópolis.

I desarticulou,
sobremodo,

as suas forças partidarias,
embora garbosas pelo exi
to conquistado, elevan-
do-o as' alturas do posto
de vice-Presidente da Re-

Nossa politica continúa I ambiente que se nota, nes- publica. Com a UDN, co
ainda em efervecencia, sl ta capital, entretanto, é de nhecida a probalidade de
bem que, nos seus sínro- que algo no ar, com re-

uma coallsão politica, pe
rnas gerais, demonstre ceio de .vir a lume. D<?r- la expressa vontade do
urna aparencla de calma que evldenrernenre, exis- general Eurico Dutra. as

pela entrada do paiz num tem descontentamentos no
suas forças pertldarias bi

regimen constitucional. O seio dos maiores partidos, partiram-se em prol e can-
o

'

em evidencia, e que, ain- tra esse desejo manifesto.
seu maior realce. da ha pouco ternpo, terça- Os que se manteem a Ia-
A luta já está deli- ram armas numa ardua

vor, não desejam escapar
neada entre os snrs. Dr. peleja eleitoral. A falta de

essa porta aberta pare
Adelbai Ramos da Silva, direção local do PSD, pe- coparticiparem ,

das res

deputado, e o industrial lo afastamento do sr. Ne- ponsabíltdedes do gover-
Irineu Bornhausen. reu Ramos para as altas

Vai ser a batalha eleí- esféras politicas nacionais,

torai mais disputada que � Notas e Noticias
�

os catarinenses já assís- querendo demonstrar -----

tiram. que fará no g0verno, a O Tribunal de Zagreb voto de protesto, o que
Moços, cheios de [us- prosperidade do povo deu o seu esperado ve- foi aprovado.

tas ambições, cada qual como souberam fazer a riditam no julgamento do -x-

particular e, acima de Arcebispo Stepinac con Esteve, em visita ao

tudo, dispondo de meios denando-o. General Dutra, o Tenen-

para a campanha, irão Essa decisão comunís- te-Brigadeiro Edu ardo

defrontar-se numa luta ta contra um prelado ca- Gomes.
eleitoral de grandes pro- tolico, que outra cousa _x-

porções e estilo verda- não fez do que propu- Portugal está vivendo

deíramente democratico. gnar pela religião da dias de intensa agitação
E ao snr. Nereu Ra .. qual é pastor levantou popular.

mos convirá essa luta? no mundo gerais protes- O povo rebelou-se con-

(A. dasc.) Politicamente, é claro tos. tra o regime do snr. Sa-

que não; pois, dispondo No Senado Federal o lazar.
Santa Teresa era alegre de 2 vagas de deputado representante udenista é As tropas aquarteladas

e expansiva e nas suas e 2 senatórías, e não po- catolico pelo Distrito Fé- no Dorto e em Coimbra
horas de bom humor se dendo fazer aqui o que deral, pronunciou íncísí- aderiram ao movimento.
dedicava a pôr motes a foi incumbido de fazer vo discurso protestando As ultimas noticias dão
todas ás pessôas que a em todo o pais, e ainda contra a condenação, ta- como debelado o movi
rodeavam: ao seu con- arriscando-se a um re- xando de "íarça' o

'

[ul- mente.
íessor e colaborador. pa-, sultado-. duvidoso, ou gamento -e pedindo ·um -x-

dre São João da Cruz, o mesmo a uma dem ons- Foi negada o pedido
apelidou de "Senequínhe" tração de malquerença d

• . do comutação das penas
devido à sua magrese, pe- do eleitorado, que aba- lermißHuOS OS mqUentos dos criminosos nazistas,
queria altura e extraordi- lará seu prestigio, pro- A Delegacia de Poli. os quais deverão ser e-

naria cultura, comparem- curara', acomodar as . . . xecutados por enforca-
d cia termmau os inquert-do-o, desta forma, iml- cousas.

.

di meato até o dia 16.
ti t D í

.
'

d
tos sobre os mcen lOS

O General Eísenhovernu ivarnen e, com. o gran- a mnguem u... ,
-

no engenho de arroz da
de Séneca. vide de que aqui, como . . parece que vai intervir

R·
firma Breithaupt & Cía.,

a favor dos Generais
, no Estado do io, apa- e na. Artefactos. e Co- 'Keítel e JodlEsta santa . mulher, pa- tercei direça um erceiro can 1-

mercio de Madeiras Ltda. '

ra praticar o bem, não se d t it 1 t x
a o para eVI ar a u a. sendo ambos dados como'

- -

importava de realizar os EI d a ec'e No Distrito Federal re-
e, segun, o pr, causuais.

mais baixos misteres, sa- aparecerá na hor� pre-'. O dano do primeiro
sidiam em 1940, 1.535,698

benda, em todo momento, cI.�a. Talvez seja um foi avaliado em Cr$
brasileiros e 215.670 es-

acomoda-los filosófica- d t duma < utar trangeiras, alem, de
mente com os mais altos lr.e ar e a -

525.000,00 e o do se- 12.965 naturalisados bra-

pensamentos· e cuja resig- �u�ft'o �:d�menir���:� gundo em Cr$ 186.000,00. sileiros e 1.610 indivi ..

nação, somente pode ser gal, ,é fiuza mas não do duos sem nacionalidade
atribuida a uma verdadei- Prestes e tem no final Visita Pastoral definida.
ra santa, qualidade prova- um «Ramos». . Os portugueses apare-

d d Acha-se em visIta pas- . .

velmente incompreen i a E' moço tambem, e pa- Clam com o maIor con-

Por outras pessoas de ín- d'
torai ao municipio de Ser- tingente' 92 752 homens

rece que gosa as SIm-
ra Alta, D. Pio de Frei -

. ,.

dole orgulhosas patias dos pessedistas e 54.187 mulheres. Den-
tas, Bispo Diocesano. t

.

l'd d
e udenistas. Esperemos.' re 'as naclOna I' a es

S. excia. revdma. tem
predominantes, seguem-

����............... distribuido o Santo Sa-
se aaR lusos os italianos

� Fortique o seu estama- � cramento do Crisma á
com 8.969 homens, e

� go, usando diariamen- � milhares de crianças da-
7.470 mulheres; os espa

� \
te dois calix de � quela paroquia e rece- nhois, com 5.915 homens

� Bitter Agnia � bido grandes manifeRta-
e 5.546 mulheres; os ale

�� ...............................___ ções de simpatia da po- mães, com 4.844 homens

Enlaee BASS _ WOLF pulação. e 4,6E1 mulheres; os pa-

Na residencia dos pais Ioneses, com 3.092 ho-

C t S mens e 5.170 mulberes;
da noiva, ,em Rio Cerro, asamen O

teve lugar hontem o en- Realisaram-se ontem na, e os sirios, com 5.589

lace matrimonial do snr. salas das audiencias os homens e·' 2 432 mulhe-

Bruno Wolf comerciante seguites casamentos: Leo- re�o ano de 1945, o
em Garibaldi, com a se- poldo G.G. Karsten com

mesmo Distrito tinha 24
nhorita Edle Hass. a senhorita Herta Krenke
A noiva é filha do ca- Bruno Wolf com senhorita fabricas de cer.vejas

R f H f Ih d R d I que produziram .' .

sal Marta - udoI o ass.

I
Edle Hass, i a e o 0-

110,275.218,00 cruzeiros
Ao joven casal nossos fo Hass e Martõ Hass,

de bebidas.
cumprimentos. residente em Rio Cerra.

POLITICA
O snr. �,Nereu Ramos

I
O Estado do Rio, der

foi encarregado das ne- rotando a facção do

gociações para apasí- genro' do snr. Getulio
guar a familia democra-I Vargas, o Comandante
tica brasileira e crear Amaral Peixoto, esco

um clima de calma para lheu para candidato o

que o pais possa dedi- snr. Macedo Soares, atual
car-se ao trabalho e so- Ministro da Viação.
erguimento. Os outros continuam
Existe uma dezena de no impasse, tornando

Estados em que a luta cada vez mais espinhosa
é dentro do proprío par- a missão do více-presí
tido majoritario e em ou- dente.

tros, a dificuldade está E Santa Catarina, per-
em unir em torno de guntarão todos?
um hornen elementos Aqui, o snr. Nereu
desse partido e udenís- Ramos, não resta duví
tas. da, está por cima, como
�...............�.....--__..., se diz na giria.� Não sofra de índiges- � '. Mas certamente, que-
� tões, use

#

' � rerá dar 11m exemplo
� B' 'A" � com o seu, Estado, aco-

�
. iíter :

gUla � modando as cousas para
...............����

SANTATEREZA DEJESÚS

No próximó día quinze
do corrente trancorre mais
um aniversario da canonl-

, zação de Santa Teresa de
Iesús realizada solenemen
te pelo Papa Gregório XV
no ano de 1622- e, cinco
anos mais tarde, era de
clarada padroeira da Es
panha pelo Papa Urbano
Vlll quem, ao mesmo tem

DO, lhe outorgou o título
de Doutora da Igreja Ca
tólica.

1. Os católicos, leitores
desta folha, não devem
desconhecer a passagem
por esre mundo desta ex

traordinária mulher que
fui ao mesmo tempo reli
giosa célebre, fundadora
,de dezessete conventos,
doutora e escritora místi
ca espanhola e, por esta

razão, vamos divulgar al

guns
.

dados biográficos,
assim como alguns por
menores dos principais
feitos realizados durante
a sua gloriosa existencia,
aproveitando o amável
oferecimento do diretor
do "Correio do Povo"
quem, desinteressadamen
te, pÔS' á disposição as

colunas deste jornal.
Teresa, como éra cha

mada pelos seus progeni
tores; nasceu em Avila
de los Caballeros, Espa
nha, no ano de 1515. Foi
filha de Alfonso Sànchez
de Cepeda e de ,sua se

gunda mulher Beatriz Dá
vila. Aos cinco anos de
idade, coisa rara' naque
le tempo, Teresa ja sabia
ler corretamente qualquer
escrito e mostrando, nos

primeiros anos de sua in

fancia, uma inteligencia
privilegiada, a mais de
ser um prodigio de graça
e um conjunto de encan

tos infantís, segundo afir
mavam os que a conhe
ceram. Ela mesma, numa

de suas publicações, de
clarou que, quando era

criança, gostava, nos se

us brinquedos .predilectos.
.de fomar conventos, jun
tamente com as outras
meninas de sua idacle,
exercendo sempre êla a

condição de superiora. Dor

/

K.CV.

Silenc1o! No hagan ruido ..•
Toelo es tune. Toelo es nielo.
fi munelo entero reposa,
como Ia imagen piaelosa
elel Nino Jesús dormielo •.•

isso a sua predisposição
de tornar-se, mels tarde,
freira. Aos vinte anos de
idade, cumprindo a sua

vocação. tomou o hábito,
sendo sempre 'um exem

plo de santidade e duran
te b transcurso da sua

vida foi admiravel como

priora e tambem como es

critora. Não ha dúvida que
fora êla, juntamente com

Santo Tomás, Santo Agos
tinho e Ignacio de Loyo
Ia, quem fundou e Cimen
tou o atual dogma cató
lico, aceitado técirernenre
em épocas posreriores e

divulgado, em todos os

seus principias, pelos de
mais Padres da Igreja.
Um escritor profano

quiz fazer crêr que Santa
Teresa era lima sombra
ou uma fada, mas outros

escritores, com maiores
luzes, refutaram admira
velmente as alegações ex

temvoráneas do seu cole
ga e demonstraram, com

toda classe de provas,
que se tratava de uma

mulher de carne e osso,
formada com o glorioso
barro da realidade e que,
por outra parte, foi uma

mulher de ação e de con

templação; que tinha o Para finalizar, divulga
genio de uma boa orga- remos que Santa Teresa
nizadora é3 no seu espiri- publicou os seguintes li
to se concentrava não só vros: "Minha vida" "O
o amor divino, como o caminho da perdição" "U
amor humano, difundido vro das fundações" "O
entre é:lS nGstalgías do ceu castelo interior" "Concei
e as alegrias da terra. tos sobre o amor de
Éla não somente se jJreo- Deus" e outros varias,
cupava pelos assuntos re- sendo todas essas publi
ligiosos como tambem pe-I cações revisadas e apro
los familiares. Numa oca- vadas pelos Santos Don
sião, quandou escreveii tífices que ocupavam a

para a sua mãe, na carta cadeira de São Dedro na

lhe perguntava "se
.

havia quela época. A maior par
ainda muita traça na casa" te das citadas publicações
e noutra oportunidade, foram traduzidas em va

num grande sentido re,a- rios idiomas estrangeiros
lista, escrevía a uma prio- e são célebres pelo seu

ra de um convento que mérito e .elevada erudição.
retardasse a ordenação de

.

uma noviça porque "éra Neste aniversario nos

muito moça e lhe parecia curvamos 'reverentemente
doente" e que a Igreja, a perante tão extraordinaria
seu ver, não devia acei- I mulher, glorificada pelas
tar "santidades melánCOli-l\ suas virtu,des e pela sua

cas" e sim pessoas "ale- fé, pedindo-lhe que nos

gres e sadias".' abençoe e proteja. .

; A.F

Teresa de Jesús expi
rou santamente no ano de
1582 com grande cons

ternação de toda cristan
dade.

, ßI�uns para foto�rHfiHsSEGUROS
EM
GERAL SeleCiónado sortimento

Recebeu: TlP. AVENIDA:

.!

Esportes
Em disputa do cam-,

peonato do Futebol jo
garão hoje. em Floria
nopolis, os selecionados
de Santa Catarina e Pa
raná.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Muitas vezes a gente vê e ouve umas tantascoisas que, embóra penetrem li conciencia não teema virtude de despertar a devida atenção p�ra a sua
presença dentro de nós.

,

Daí a cause de procedimentos nem sempre corretos mas antes violentos, atrablltérlos, perverses e
sem o, menor fundamento na razão e ne moral,E preciso que a nuvem da desgraça tólde oazul do fírmamenro em que sempre viveram os potentados, os maus e os ignorantes, ao rernpo de seu
fa�t.igio ,

e predominio. Só nêsse momento grave eCritICO e que as realidades são admitidas, os êrros
�ompreendidos e, finalmente, é reconhecida a fragilidade humana mesmo até nos que se julgavam omnipotentes.

Essas considerações veern a propósito de umfàto histórico atual mas que só maís tarde poderácom serenidade, ser apreciado melhor e conduzid�às suas justas proporções. E êle o lulgarnenro doschamados .crlrnlnosos de guerra que, como é do dominio mundiai, foram condenados á morte em 2 docorrente mas com execução ne fôrca designada sómente pera o 'die 16 dêste.
'

_

Não podemos, de fórma alguma, saber que emo-
çoes, engustias e pensamentos percorrerão o cérebro daquelas criaturas afé o momento final. Corntudo ha que se concluir, fatalmente, que todas as bô
as e rnàs ações desfilarão uma a uma ante os olhosvidrados daqueles que ontem eram poderosos e hojesão simples e vulgares condenados á morte pelafôrca,

.

/

O sofrimento dêsses homens é, no interregno Ida c?n�el1ação à execução, muito maís terrível queo propno momenta da aplicação do nó. Bem issojá é sensação 'que só ao carrasco e ao condenadoserà dado conhecer melhor. '

<? que querlarnos dizer é o seguinte: Ninguem,nos dies de fartura, de poderio, de cegueira pelaluz d� sól nas alturas, deve esquecer que, não obstante ISSO,. � sua condição é humana e, por isso
mesmo, suleíto rambem, como qualquer mortal, á
crise, ao dominio, á vida no rez do chão da amar- _2

------------,-.-----gura, escuro e frio como uma cavérna pavorósa.O que estamos presenciando num continentelonginquo póde servir de advertencíe - e esta
col�na�a de car�puç� - é1i'muita gente que, por tersubido de centavo a cruzeiro, só pense agore emmilhão ...

A pedidos �iOO�OO O
.

t ·77_C_�_�1lll_rrn_21_'_�_21_IR_�e_§_n_§_te_Iffi_c_n_all AdO�A��E��:·E;G��A�ltze I o�e��n�al d�ag�o·sul, usando
por QuiDta FeriDO � �' das atribuições que lhe são conferidas pelo art, 12,� Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da � n" III, do decreto-Iei federal nO 1.202, de 8 de abrilzss CIA INDUSTRIAL DE MOVEIS m::s de 1959, e em cumprimento ao que estabelece o

II
•

•

00 decréto lei federal nO 9669, Je agosto último,Mantem um. estoque permanente de todos (JS tipos 00 DE'C R E TA:
de MobiliaS, especialmente para escritorío. � Art. l-Fica criada a Comissão. de Arbitramento� de Aluguel, diretamente subordínede, ao Prefeito'

elNSTALAÇÕES �O.M.PLETÁS DE: fj Municipal, consrltuida do Secretario da Prefeitura,Dormitórios � Contador e Fiscal Auxiliar das Obras Púbicas.
Salas de Jantar 00 Parágrafo único - Para dirigir os trabalhos da

Cópas 00 Comissão, o Prefeito designará um dos respeítlvos00 Escritorios 00 membros.
� Moveis rusticos e outros. � Art. 2 - Caberá a Comissão, alem da execução eIZ:S zes fiscalização do fixado no decréto-leí federal n. 9.669,00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00 de 29 de agosto do corrente do ano conhecer das '.00 Cadeiras 00 reclamações das partes e decidir sobre matérias que00 Poltronas fixas e giratorias 00 se relanciône com a locação de prédio urbanos..
00 Mesinhas de c.entro e para radio � Art. 5 - Os pedidos de arbitramente de alu-

�
. E entre muitos outros. a � guel deverão ser dirigidos pelos interessedes. a refe-Caixa Registradora marca "RECORD" m::s rida Comlssão. sob a forma de requerimento comúmAfamada pela sua eticiencia, substitu 00 observadas as normas impostas pera os processos00 indo as Caixas Registradoras de 00 municipais, com a lindicação do aluguel pretendido00 elevado custo.-------- - 00 ou já convencionado próvlsórlatnenre pelas partes.00 00 pera efeitos de pagamento da taxa de arblratramento

� Toda a Mercadoria á pronta Entrega �
de aluguel (ert, 25. do decreto-lei n. 9669).m::s zss § 1 - A taxe a que refére o presente artfgo� RUA RIO BRACO, 964 :- TELEFOOE, 75

. � será paga na portaria, mediante guia-recibo, por>:1t'í
� ocasião da entrega do requerimento, com base no00 Jaraguá do Sul .

Sta. Catarina
00 valor néle indicado.

�OOOOOOOOOOOOOO��Iil��W������� § 2 - ôe o aluguel afinal arbrirado ou reconhecido�1Z:S1§)m::sm::sm::sm::sm::sm::sm::sm::sm::sm::s fôr inferior ao valor que serviu de Lase pere o pa-

F' t de Jarel gamento da taxe cobrada nos termos do parágrafoes a _e greJa anterior, a diferença será restitiuida no próprio pro-, césso; em hipótese contraria, o interessado será no-
ttficedo pera o pagamento da diferença, dentro de
48 horas.

§ 5 - Decidido o feito, a taxe realmente divida
será recolhida á Tesouraria da Prefeitura e escrl
turada im titulo propório.
Art. 4 - Nos dernais casos, o peticionário deverá
fornecer os . esclarecimentos e decumentos necessários
pere devida apreciação e julgamento.

Art. 5 - A promoção ou aplicação das penalidades e multas previstas no decreto-lei n. 9.669, de
29 de agosto p passado, como em outros disposltlvos
legáis, dêsde que se relacione com a locação ou,
sub-locação de imóveis, dlréra ou indiréte. será da
competéncta da Comissão instltuida por ésre decréto
Art. 6 - Para o bom .desernpênho de suas atribui
ções, a Comissão poderei solicitar das repartições
municipais ou de outros orgãos competentes, todas
as deligéncias ou Informações de interésse.

Art. 7 - O pessoal auxiliar que fôr necessario
será constituido de funcionários municipais, préviamente de funcionários municipais, préviamente re
quisitados ao govérno municipal, pelo presidente da 1
Comissão, com ou sem prejuizo das atribuições de
seus cargos efetivos.

Art. 8 - A Comissão baixará as instruções re
lativas a execução das medidas e desempénho dos
serviços necessarios a� fiel .cuOlprimento do presentedecreto.

Art. 9 - Os pedido de arbitramento de aluguelainda não decididos, deverão ser imediatamete enca
minhados a Comissão para os fins do presentedecréto.
Art. 10 - A partir da vigéncia déste, sob pena de
multa de Cr$100 a 1.000,00, dobrado na reincidencia
nemhum prédio poderá ser habitado ou sub-locado
sem que o proprietário ou sub-locatário tenha obtidp
o compete.nte certifica-do expedido pela Comissão.
Art. 11 - Para os efeitos legáis, o arbitramento fi
xado ou qualquer outra dicisão tomada pela Comis
'são deverá constar de certificado espedido pela
mesma, :nclusíve nos casos do artigo 4, do decreto
lei federal n 9.669, que dependem çle prévio pedido.

Parágrafo único - As infrações ao presente art.
importarão na multa, de Cr$ 50,00 a 500,00 dobrada
na reincidencia.

Art. 12 - Para as efeitos de revisão ou aber
tura de lançamento, a Comissão comunicarà a sec
ção competente as decisões tomadas.

Art 13 - Este iecreto-Iei entrará em vigor na,
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contràrio.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 7
de Outubro de 1946.

(ass.) LEÔNIDAS C. HERBSTER
MANOEL L. DA SILVA

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

Dp. LUIZ DE SOUZA.
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ADVOG(ADO
Escritorio: Mal. 'Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Reflidimcia: Benjamim Constant, 136 ..:.... Tel. 12

:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

NUNCR EXISTIU IGURL

Em Estrada Schroeder, Igreja São Wendelino,realizar se-á domingo día 20 do correnre a tradicio
nal Festa do Padroedro.

Haverá CHl.ÍRR�SCADA, CAFÉ, DOCES, BE
BIDAS, e inumeros divertimentos.

Convida-se o povo em geral.I

Clinico �e 'OI�os, Ouui�os, nariz, fiOfuanta

A COMISSÃO

Dr." 4r....lnlö Tavàres"
Professor Coledrolico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe Glas serviços clinicas e cirurglcos do espeCialidade noHospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

Ex.lnterno por. concu.rso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro
'.

I formado pela faculdade de Medicina da

I.
Universidade do Rio de janeiro

I BLUMENAU 51'A. CATARINA

Prefe'itu ra M LJ
nicipal de

JaraguádoSul
I

1E�ntt21�

\

PA·R A F E R IDA 5,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
CCCCIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

�
I

De ordem do sr. Pre-
feito Municipal torno pu
blico que durante o mês
de Outubro arrecada'se na
Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do
Sul e na Intendencia de
Corupá, o Impasto PRE-

, DIAL, relativo ao 20• Se
mestre.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte sujei
to á multa de' 20% sobre
o imposto no primeiro
mês, ;sel1do então feita a

·cobrança judicialmente.'
Tesourarii! da Prefei.tu

ra Municipal de Jaraguá
do Sul, 5 de Outubro de
1946.

1:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::pii

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATABINAS/A. Ii
Fundado em 23 de fevereiro de 1935

-OE-P-E-HD-E-HC'-,-aS-E-M-:-II �::�����NT�GRALIZADO �:: â:���:���:�� .i:!..i:.Araranguá .

J "

d S Iii Blumenau AGENCIA: aragua O u

·:.i:'.i:::: Brusque R,ua CeI. Emilio Jourdan, 115ii Caçador
:: Canoinhas End. Telegrafico "INCa"

':::::"::.=:.!! Concortiia Caixá Postal, 10 - Telefone, 75!! Cresciuma --- .€1T�WI'N I T A JA I'H Curitiba ,
lVlll..lj;\_ Hõ\olll�: ::

i.=.· Curitibanos Faz Iodas t:IS operações bancarias no Paiz. como cobrança". descontos.emprest1mos. 'financiamentos medianie caução de titulos comerciais.

.:::::::: ..:::i:::
ii florianopolis passes, etc.. aceitando documentos e valores em custodia, medianteii Gaspar', laxas modicas.

H :��:i�a abona em C /Correntes os seguintes juros:
.. It

. " Disposição, sem aviso, com retiré!das Iiyres ii•i.;:· uporanga
I .

oI.. jataguá do Sul' pard qua quer Importancia 2 oii joaçaba Com Aviso de 50-dias je retiradas livresii joinville de Cr$ 1.000,00n Laguna O
.

ii Lages eposltos Populares, com limite de Cr$ 50.000,60ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% !:':':�:ii Piratuba Co A' d 100 d' '

ii Porto União m VISO e las ,,5%
g Rio de janeiro Prazo Fixo de 6 meses 5%g Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2%!! ,��of�aon���o do Sul

Prazo Fi�s ��os ls�o�:!�Sou capitalizados Bemestralmen�e 6% iiii S. Joaquim A' ..

II f���:�o . Depo�I������!o:ia�nobase da prosperidáde ::!::::'::�:::::.. Banco Industria e Comercio de Santa Catarina S/A.g Urussanga O:: Videira H RARIO: Das 9,39 ás 11,30 �s dlalSo14rasáS 15 horasli Aos sábados da. 9 a h
............................ __ ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....................................... -

a.......................................................

F. VOSGERAU
Tesoureiro .,

�o'u /0 ,(

ONDE
Milho ____COMPRAREI MAIS BARATO I

?
F·azendas Suspensórios

SedasChapéosAmarelinho
Cr$ 62,00

Mesclado-branco
Cr$ 60,00

Etc., etc.Perfumes •

Pois isso V. S. sempre consegue
I.a Casa. ERICO BRUHNS,

JARAGIJÁ DO SIJL
ESTOQUE PERMANENTE

,

Engenho RAU Lda.
Rua C�l. Emilio Jonrdao, 62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Casa de Mov�is 111;lIii!ili!EllE!�llm=mi!�!!!!!m=ii=m!ali=m!�li�ii=n=li�ll
, Vitõrio Lazzari. ii Febres '

- (SezÕes, M�lárias, iii
® Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova® i;i 1-�" . I.mpaludlsmo . �ª

- • I Maleitas, Tremedeira IIIMoveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- II

I
se Vid.ros. Molduras para Quadros qualquer

I
iii - OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - iii

tipo. - CAIXOES FUNERARlOS m ,
...

Em estoque e sob encomendas. iii'" C I A t"
" iii'Enfeites para Caixões Funerários. III apsu as n Isezonlcas n.

I� M inancora" . I
I m
Iij EI

Em Todas as Boas Farmacias
I

• r�
.>

um produto dos Laboratorios MINAN00RA i
- Joinville - Sta. Oatarina- i�

_!m!l!ii!i�;!i!!_;;i!i=!!!!!!!!�iii!!!!Ei!=i;=ii==!;!i!E!i=:

Peças e Acessorios
.._.

FORD � INTERNATIONAL - CHERVROLET
Para Caminhões e Automoveis

PEÇAS -E ACESSORIOS PARA BICICLETAS

SOOIEDADE RECOIN LTDA.
Rua Mal. Floriano, 58.

�������

l ,:
Instrument'?s" �

� e de MUSica �
� EM GERAL, ESPECIALMENTE �

Gaitas - Pianadas �
de 24 a 120 baixos. �

Bandoneons - �
Pianos - Hermonlos. �,

Instrumentos pare Bandas - �
Orquestas e Iazz-Bands. vr- �

�
trelas, Pick-Ups, Radiolas.

lEnfim tudo, que for do ramo.

Peçam preços e demais informações ao Represeutante:

� - PAULO KOSS �
� Caixa Postal, 39 - SERRA ALTA - Sta. Catarina. �
��������

M�=;=::':S4t

encontrará- só nos afamados MOVEIS
ESTOFADOS ORUZEIRO.
Poltronas para radio - Divãs - Tape.

tes - Passodeiras, tudo V S. encontra
rã á Rua Marechal Deodoro da

'sjFonseca, 319. - Fone 22

I_"'=_=�==O===_ f<.

VENDE-SE
Negocio de Secos' e Molhados com casa. Tarn

bem troca-se por sitio ou chácara' com casa.

Trata!'. com o proprietário. .

'

..

" "

Ródolfo Reíaert
{. . j -

Rua 10 de Novembro s/n. -

SÃO FRANCISCO DO SUL

Oficina Mecanica
Geral

H. KELBERT
COJ";lCERTOS PE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

�EÇAS E ACESSORIOS -

- APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS-

- PREÇOS MODICOS.
..
-------

,

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

- Jaraguá do 5\.. 1 -

O ANJO PROTETOR: DE SEUS FILHOS. É A

lUMBßIGUEIRA MINANCOPA
Vermifuga 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

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E ,_ um produto des �aboratorios. �inancQra ,

- jOINV)LLE

Otimo 'tratamento V. S. encontrará no

,

AVISO t?:::::;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::�'i

É express'a�ente pr:i- II Correio �o Povo II
bido a passagem no ter- II Rua MI. Deodoro N. 136 H
reno da firma S. A. Per- ii Telefone N' 39 • C. Postal, 19 H
narnbuco Powder Facto- g ii

ry, não se responsabili- ii JARAGUÀ DO SUL ii
sendo a mesma pelo que !! Santa Catarina ii
acontecer ao infrator. ,i! ASSINATURA ANUAL ii

õxí i ii
g Cr$ 35,00\ . ii

����:: ::

Faça boa digestão, usan .� ii
--

i.'i.·
d d

DIR. RESPONSAVEL

.

o, antes as refeições, ii A R T UR M U" L L ER ii
um calix de � :: ::

Bitter Aguia � II G�TE ii
( !.(@®f@)@'i'@)@'i'@)®Y@)®Y@)@!®®Y@)®Y@)�@Y@)@j!@)®y®.:.�

....,.",_,...,�........,..,_�

1:i: Paulino Pedri

�
-

@) "MEDICAÇÃO ,AUXILl� 11

. · I n C O m p a v e 1
.. MiLIA I: "AltA A !tACA. COMO

.

. P a-· UM DO" AUXIUAR HO TRATA-

I P�iloríll dI! ",.Rgieo Pl!loll!nll! I �ill!�r�i�
� «) PEITORALMAIS UONDEUJIDO MO BRA§IL @5 INÚ .._.... P'Ott..A•• TAIDCO..O:

@ .

. @
�� t.;\! rn'\�! ta\�!ta\�% rn'\t.;\ % ta\�%ta\�% ta\t,:;\: ta\&=;\: rn'\r.:t'\ % tn\�% tn\rn"\: tn\.&:..�
;('&J������������'5Ir

Hotel Jaraguá
-BAB8RESTAURANTE�

Refeições á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua MaL Deodoro da Fonseca, 587

JARAGUÀ DO SUL - ôra. Oaterlna

II IDEAL
:1 A MARCA OOS BONS PR-O-DUTOS:

Assucar de Baunilha, Sal Refinado (para eosinha),
l\jata Moscas.

FABRICANTE: .�I!tIB. IIEIIR
Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul

-

....1111=....

=======

....lIIF
(f"p'll A l V! N lI{ A\ ]R § 1[ JE N ((K'"
II Oll!! PROPRIlE'lI'ARIO

ii
A

!E:: Rua Marechal Deodoro, N. 158

II Si!' "�IiII
T

Ii· sec:::t::. �::�::;iV�leP:s�:c::so�:�,rifi- II T II
li Labrílícacäe, carga de baterias IIE ii
JIO e concertos de pneus IIN !!i
iIi: .:.:

•• ••

H ::

�.�::::!::::::::l} �.�:::::::::::::l}

LI.- 0" BELOS f DEMAIS

AFEDCDES DO

Francisco Franco
Transcorreu dia 9 o

natalicio do snr. Fran
cisco Franco, íuncíona
rio ferroviario nesta ci
dade.

- Dia 11, festejou seu

natalicio a senhora Irene
Stulzer esposa do snr.

Olaudio Stulzer e a me
......-------- nina Margit, filha' do snr.

1lCZEM.d

I'IItRID....

.ART""

"ANCHU

..

E!-2��� H�O.��:i!!: IVD:DZl__ � YÖDA PART'6,
�---------------

I ��om�r�iallua,

FOGO ..;_ ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Escrituração Mercan
tll » Contabilidade -

Registo de Firmas
Defezas Fiscais
Contratos - Naturall

seções - Cobranças -

Serviços'Comerciais
em geral.

Seguros
, �'YPIRANGA"

BEYRUTH - LIBANOf a rma c i a
'

N o y a
de ROBERTO lH. HORST V. S. encontrará na co

nhecida
a que dispõe de maior Casa Real
sortimento na praça e ofe- -defronte ao Cine Buhr-

rece seus artigos á .

preços vantajosos. "MEDICAÇÃO AUXILIAR

Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGuA NO TRATAME�TO- DA
..@,i@ ®J.@ @;.®_

SIFILIS

f F F<ACOS E ÁN�MAC08 I

o maior sortimento em

aluminio marca

"Martelo Forte"

V. S. encontrará na

CASA REAL
- Defronte o Oine Buhr -

r Uf.-4 (;(TRA.)O'� 1)" !5.A-UOC.

Empregado
. I

�__....,.".....,..�

-- Raizes alpinas com-

Procura-se um, prati-l põem o famoso esto-!co para serviço de bal- macal
cão.

'_
> Bitter, Aguia

Informações com ....,.",_,...,___..._.._.........,..,_�

BREITHAUPT & OlA. Roberto Horst. ,

- Dia 14, a senhorita
Anita Voigt; dia 15 a se

nhora Tereza· Stinghen,
esposa do industrial snr.
Juliano Stínghen, pro
príetarío da Fabrica de
Moveis Cruzeiro, a me

nina Leonor Tomazelli
e a menina Vanir Re
bello, filha do Snr. Wal
demar Rebello.

- Hoje faz anos a.

menina Elizabeth, filha
do snr. Alfredo Maier.

Aniversarios

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P. "R. p .'�;: I Direção e Responsabilidade: Dr. LUIZ DE SOUZA ,�\ ",. I, ..

ENTREVISTADOSR.·, AM h d "PRPM· · ·

PLINIO SALGADO arc a o · ., ·nos unlClplO!
O sr. Plinio Salgado, antigo chefe da Ação

Integralista Brasileira, ao regressar do exilio de
quasi oito anos e que lhe' foi impôsto pelo Esta
do Nôvo, foi abordado pelos jornalistas que, como
é natural, desejavam conhecer o pensamento
atual de quem se
tornara lider de.
ponderável cor
rente da opinião
pública nacional.

No . momento,
com p le tarn en te
alheio ao meio
ambiente, excu
sou-se o ilustre
patricio prome
tendo, porem, que,
refeito da via
gem ,e pôsto a

par da situação
brasileira, daria'
uma entrevista
coletiva á im- Plinio Saluado
prensa.

Realmente assim procedeu e entre outras
questões tra!adas em sua longa - e�trevista. abor
�ou a posiçao dos seus antigos companheiros de
Id�al .

em face dos partidos politicos atuaes e,príncípalmente, em face do Partido' de Representação Popular (P.R.P,) ,

. �o próximo número publicaremos os tópicosmais mteressantes daquela entrevista na qual em
conclusão, o sr. Plinio Salgado pessoalmente �ptapelo P.R.P. e con�ita a todôs os seus' amigos e
antigos com�anhelros de lutas a ingressar tam
bem no Partido de Representação Popular.

Instruções para quaes
quer correligionàrios.

Como Agir' Individual
mente.

-. Em tu��p�.S.a���Jlo:r_QI.létlq�.r.. IQ:Fôlid_a_4e--_ca,,tarínense. verifica SI Ja existe um Diretório local do
P.R.P. No caso positivo, leva a êle tua palavra de
estimulo. Não existindo, coordena nossos sírnpatl
zanres, afim de que o P.R.P. tenha rnals um centro
de írradleçâo,

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

patiza!1tes par� que pr_?curem escutar todas as quar
tas. feiras e sébedos, as 21 horas, o programa radio
fomco do P. R. P. na Rádio Farroupilha de Porto
Alegre.

-x-x-

. .

Todos o Diretórios Municipais, Distritaes, Subdlsrrltaes e qualquer correligionário devem en
viar seguidamente noti�ias pera ésta
"Página do P.R.P." "'--------------------

Qualquer Cidadão que simpatizar com o nosso
Partido mas que por qualquer razão não póssa agir

terno do P.R.P., em São
abertamente poderá escrever indicando-nos elemen-

Paulo.
tos capazes de, na sua localidade, Instalar e desen-

"Boletim do P.R P.", em
volver o P. R. P. Porto Alegre.

,
-x-x- "Pala.v_ra Livre':,. periodi-

Quaesquer pedidos de informações, noticias ou c� politico e noücíoso, em
assinaturas deste íornal contendo "P" d

Cidade do Salvador, Es-
" _

.. .

a
,

agma o tado da Bala

�.R, .P. deverao. ser dlrigidos com a máxima

urgen-I "B I r d' PR P" dera pera Dr. LUIz dejôouza - Rua Mal. Deodoro 210- R' dO eJlm .

o ..., o

J à

d S I SC' '10 e aneiro.aragua o u - anta atanda., "Ci! ri '1 " -

d. uen me a, orgao a

Impre d P R P Bresíl juventude do P.R.P., emnsa O ... no rasl. Fortaleza, Estado do Cea-
Cada dia que passa "A Palavra", semanário rá.

maís e mais eumenra a noticioso, cultural e poli- "Voz do Povo", perió
fôrça do DRP no Pelz, tico, dirigido por. José dico de cultura cristã, di-
Iornaes novos, embóra Carreira de Matos, em rigido pelo Ex-Oapitão da

modéstos ne sua aparen- Belo Horizonte. F.E.B., dr. Mário Monta
ela, vêm a público pera "A Epoca", semanário nha Teixeira, em Curitiba.
disseminar nosso progra- de 16 páginas, dirigido "Pägtna do P.R.P:', pu
ma de redenção nacional. pelos drs, Renato EgidioAssim, até o presente de Souza Aranha e Lou- OUÇA - Todas as quartas e sábados, às 21 I'momento, conta o PRP

I
reiro Junior, em São Pau- horas, pela Ràdio Farroupilha, de Porto Ale-com 05 seguintes orgãos lo. VOZ DO P R Pd '. "O P " gre, a

. . . .e Imprensa. opular , orgão in- ----------------------'

(()) §a1b21((J) (Marca Registrada)

Virgem EspecialidadeI
'

O Partido de Representação Popular
(P.R.P.) não tem o bafêjo de "Partido de 00-
vêrno"; não tem dinheiro pare comprar votos
ou o apõlo de cabos eleltoraes: não dispõe de
rêdes de emissôras ou de iornaes diários; não
póde fazer adeptos prometendo escólas, estra
das e emprêgos públicos, pois não tem o po
der nas mãos; não conta o P.R.P. com quaes
quer facilidades ou vantagens pera nada.

A única coisa que o P.R.P. tem conmo
fonte geradora de irradiação dos seus ídeaes
é apenas a fôrça de vontade e a capacidade
de trabalho e de iniciativa de cada um dos
seus filíados.

Assim, para desenvolvimento e surgimen
to de nucleos populistas é preciso não ter ilu
sões e não ficar aguardando que algo cáia do
céu ou venha de outro lugar. É preciso que
CADA UM PESSOALMENTE:
.

1'. - Procure os seus parentes, amigos e

conhecidos, fazendo-lhes vêr que o Brasil pre
cisa do P.R.P. e, por isso, anime-os a consti
tuir um díretõrio provisório composto de Pre
sidente, Secretàrío e Tesoure.ro,

2'. :- Constituido o diretório, promôva,
no dia e no lugar que achar maís conveniente,
uma reunião dos primeiros 20, 30 ou mais
simpatizantes e, pera essa reunião, convide
uma, duas ou Ireis pessôas daséde de seu ou
de municlplo visinho pare falar sôbre as fina
lidadas e o sentido da marcha do P.R.P.

3'. - Feita a reunião, escolhido o dire
tório definitivo, serão entregues as fichas pa
ra inscrição e todos os demals elementos pa
ra o prosseguimento de uma vida autonome,
organizada e sempre_ crescente.-- -"

�'."---=:." Explique e êb'fi'vença aos "reêéiosos;
aos ássustados. às vitimas de prisões e vio
lencias . no tempo da ditadura: que não ha .

mais disso, que temos lima Constituição em

vigor que dê e garante ao cidadão o direito
de se associar e agir politicamente.

ôó assim haverá crescimento, desenvol-"
vimento e força.

.

Só com os próprios punhos e com o
nosso cerebro é que conseguiremos o que
quizérmos.

Nada surgirà por sl.
Ai està, pois, como cada um deverá agir

individualmente.

Concentração Regional em
S. Francisco dô SlIl:

Por motivo da inauguração solene da séde
do P.R.P. em São Francisco do Sul haverá, na
mesma ocasião, uma concentração regional dos
dos diretórios municipaes do Partido de Repre
sentação Popular dos municipios de Joinville, Ja
raguá, Serra Alta, Maíra, Canoinhas e Blumenau.

A data exata dêsse grande aconteciménto no
circulo das atividades populistas, no Estado, ain
da não está assentada em definitivo devido ás con
sultas prévias que estão sendo processadas com
os diversos municipios, participantes.

-iX-X-

Em Orleães:
Está constituido o diretorio municipal localdo P.R.P. e que, segundo notícias recebidas; fi

cou assim constituido: Presidente - Argemiro Pe
reira; Secretário - José Cascaes; Tesoureiro -Gre
gório _ Brigheti.

Os componentes do diretório estão desenvol- .

vendo magnifico trabalho, pelo crescimento
do Partido no referido munícípío.

-x-x-

Nova Trento:
Está vivendo momentos de intensa vibração

politica. O correligionàrio João Raimundo Mar
chi, acompanhado de coêso blóco de partídáríos,está promovendo uma ativa. campanha pró P.R.P.
em todo o municípío.

'

-x-x -

Em Itajaí:

OUÇA
Todas as quartas e

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

VOZ DO P.R.P.

blícada no bi-semanérlo
"Correio do Povo", de Ja
ragué' do Sul, Santa Ca
tarina.
Segundo noticia recebi

da de S. Luiz do Mara
nhão, brevemente passa
rá a circular, naquela Ion
ginqua cidade do norte do
Brasil, o semario "A Pa
tria", orgão de combate á
péste comunista.

.

O diretório municipal do P.R.P. já foi orga-
nízado e seus membros estão entregues a uma
formidavel campaqha em todo o municipio.

Ocupa a presídencía do diretório o sr. Jací
Bernardo Soares. A' secretaría a cargo do sr.
Adherbal Alegria. A Tesouraria està aos cuida

- des 'dO-Sf;:,"Arneldu Franeísoe Gall.., �

. r, -x-x-

Em BllIme!]au o dr..:José Veiga.
De passagem para Ibirama onde ia assistir a

instalação do díretörío municipal do P. R. p local,
demorou-se algumas horas em Blumenau o Dr.
José Veiga, presidente do Diretório Estadual do
P. R. P. em Santa Oatarina,

O dr. Veiga era aguardado naquela cidade
por diversos lideres populistas do Vale do Ha
[a! e do norte do Estado, com os quaes manteve
prolongada conferencia.

�tRMENTo
",tOE1ROS

I.

, St>-6Á� ylRCtAt...

Esp [(IALt DADE
não deve faltar ein casa algulna!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


