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Nas recentes eleições LOCa is

realisadas na Alemanha,
zonas ocupadas pelos a-

Alvaro de Almeidamericanos e ínglezes,
venceu o Partido Demo- Jaraguá hospedou por Os dois julgamentos,

.:_ o de Nueren-crata Cristão. alguns dias a figura dis-
x- tinta do ônr. Alvaro de berg e o de Bel-

.�
O maior bombardeio Almeida, sacio da f'rma grado -, onde foram

terrestre do mundo, o XB Gonçalves, Ferreira & Cia julgados os nazistas e o

36 realizou com grande Ltda, da capital paulista, Arcebispo de Zagreb,
sucesso o seu primeiro, que aqui esteve a negocias.

são uma advertencía.

vôo, mantendo-se no ar O snr. Almeida, esteve
Foram julgados dois

durante 38 minutos, admirando o progresso do homens que bateram-se

Os seis motores Pratt nosso estado e municipio
contra o c o m uuísmo:

& Whitney de 3.000 ceva- e na visita com que nos
Hans von Pappen e D.

los que impulsionam o no- honrou, expressou sua Stepinac, ambos fizeram

va bombardeio pesado gratidão pela atenção tudo para livrar suas pa
do Exército estão locôl,iza- que Ihg foi dispensada trias da horda bolchevís-

dos nos bordos de fuga pela lridusrria local, ta.

das asas;- rres de cada Gratôs pela vístra. Um Ioí julgado por u-

lado da fuselagem. As hell- ma Corte internacional,
ces que utilizam são, trfpo- Falecimento composta de juizes ínte-
des. o que lhes amplia o O lar do Dr, Valdernlro gros e que absolveram o

-x- efeito populsor. Mazurechen acaba de so- acusado alemão; o outro ßlhuns DlIr� fotoDr!tfl'�sHontem as primeiras O desenho e a constru- frer um rude golpe, pois I
teve contra si uma cor- U U li U U

horas da madrugada Io- ção Ja gigaIitesca aerona- Deus chamou a si sua te vesga, que so olhava
ram enforcadrs os

'

con- ve fôram dirigidos pelos interessante filhinha Liliari em direção a Moscou, de Selecionado sortimento
denados nazistas. Comandos ,de Material de 5 anos de idade

'

onde recebia ordens e Recebeu: TlP. AVENIDA
O 'ato tev.e;;_ lugar no aéreo, tendo sido o avião Embora procurados to- condenou.o :;tc!Ísado a

pateo da pnsao de Nue- inspecionado devidamente dos os recursos medicas 16 anos de prisao, alem
renberg, com a presen- antes dos testes de texea- do estado e do Paraná, da condenação em mas- O telegrama do snr.

ça �e. 8 teste�unh:;ts, I mento. veio ela a falecer no dia sa dos padres e leaders Ministro da Justiça
constituídas por [ornalís- A envergadura de asa 12 do corrente. catolicos. aos ínterventores, reco-
tas estrangeiros. do novo bombardeiro rne- O enterramento reallsou-se Agora, o orgão do Va- mendando por parte dos

�x- .Os executados fora� de 230 pés, a fuselagem no dia seguinte, com um ticano,. acaba de rev�laf' "governos federal, esta-
O Conde Francisco Rl�entropp, os generais tem .163 pés de cornpri- g-I�n��.__�_�c0f!1P�n_hainI!IJJ8: 9l!e. t.?d.?s_._<?ê_,��to.b<?�� .d.uaL�_:nuDlc�1 umao-

Matara�o.,,-Junio� �d�.Kettel, . Ka.J.teJ;l��em, iriê'fifo 'e '-55' oe dHúrã. 'que- bem exprtmíu o senn- que eölabör'fl;ram e' de- frenta:çao umforme, se-

(S I H). mento da população pelo
'.

gura e sobretudo serena,
infausto acontecimento baseada no criterio da
que er l rrc u aquele bem- mais estrita ímparciali-
quisto casal. dade e do maior respeí-
"Correio do Povo" asso-. to ao livre pronuncia ..

ela-se ao pezar. mento de todos os cida-
dãos", ou é para jogar
areia nos olhos do po
vo, ou sua excelencia

..
não sabe o que se pas

.' � sa por esse Brasil afora.
Como podem inspirar

confiança do povo .os

agentes do Governo que
aboletados nas prefeitu
ras, . durante 8 anos de
ditadura, acostumaram-se
a mandar obedecer por
bem ou por mai, e que,
dístancíados desse povo,
que espesinharam, so

mente se conservam no

poder, por íorça do go
verno' central e dos . co

fres publicas, onde dís
tribuem favores a custa
do dinheiro .que teria'
melhor aproveitamento
em obras de real bene
ficio coletivo e não de
meia duzia de cidadãos
que os apoiam somente

para esse fim,
As proximas eleições

irão mostrar que tais
processos somente cau

sam repulsa e que a ho
ra da liberdade soou fi
nalmente.

,
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Notas Rosenberg, Frank, Frick,
Streicher, Saukel, In
quardt e Jodl.
O Marechal Goering,

suicidara-se na véspera,
tomando cianureto de
potassa.

Pclítícce

Noticias Está sendo realísada- a rio.
remodelação do míníste- Para a Agricultura foi

nomeado o snr. Daniel
de Carvalho, do Partido
Republicano Mineiro. Pa
ra o ministerio da Fa-

Os diretores da Asso- nas malhas da justiça,
ciação Comercial de procurando safar-se de
Porto Alegre, foram as um processo de crime
redações dos jornais ex- contra a economia po
plicar que nenhuma res- pular.

'

ponsabilidade lhes cabe O multimilionario, em

pela falta de feijão no inquerito que foi instau
Rio Grande. rado, ficou de tal manei-
E se explicaram tão ra comprometido que di

bem que acabaram con- ficilmente poderá sa
fessando que o feijão Iar-se da cadeia.
hayia sido exportado e A policia apurou que
que, o que se vendia o . maior fabricante de
agora ali, era um pro. Iíos dé "rayon", desviou
duto que até então ser- da produção controlada
via de trato aos animais. cerca de 50% para ven-
Diante disso, é de se da no cambio negro.

perguntar para que ixiste -x-

cadeia? Declararam-se em gre
ve os operarios de uma

das fabricas Ford, nos

Estados Unidos, atrasan
do. assim a saída diaria
de 1.400 automoveis.

-x-

Hontem a Conferencia
.da Paz realisou a sua

ultíma reunião. A sabo
tagem sovíetíca não per
mitiu que se realisasse
nada de concreto, pois
os tratados de paz não
chegaram a conclusão.
Em 4 de novembro,

reunir-se-ão em. Was
híngton, Oi Ministros do
Exterior dos 4 grandes
paizes para discutirem
os projetos para a futura
reunião.

puzeram centra aquele
prelado são passiveis de
excomunhão.
Mas. o que nós queria

mos nesta nota distin
guir, era como se apli
ca justiça nas democra
cias e DOS governos to
tali1ario,s, pois deste, o

cOQlunismo é o mais fe
roz caudatario.

-x-

SEGUROS-
EM
GERAL

Regulamentando a ex

portação das madeiras o

snr. Ministro da Fazen
da baixou a seguinte
portaria. Aniversarios

I t: Fica permitida a ex- Dia 15 fez anos o snr.

II portação das seguintes Adolfo BarteI, comercian
cotas do!') estoques de te em Estrada ôchroeder.,
produção dos Estados do dia 18, o menino Walde

: Sul, destinados à expor- burg Hinsching e' dona
tação e existentes nos Paula Rubini esposa de

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 196 portos de embarque e Horácio Rubini, residente
pontos de exportação na em Rio Cerro; dia 19 o

data da publicação do snr, Frederico ôchwerdner.
decreto-lei n:o 9647, de '_ Ainda ontem festeja-
22 de agosto de 1946: Ma- rarn seus aniversarias os :.'

deira de pinho, compen- ioverrs gemeos, Mario e

sada, de espessura até Maria Schiochet, filhos do
80 mm - 80%. do sr. Severino Schiochet.
Serrada, de 1.a e 2'a

Nascimentoqualidades, 80%; de õ.a
Acha-se aumentado oqualidade, 20%.

Madeira de Ieí. com-
lar do snr. Pedro Klein

pensada, serrada, canela, Filho, comerciante. em

2 5 D/ Guararrririrn, c de sua0%; outras O /0' I h Ed··h B 1(1'2' Da produção futura sen o:a, It.
'. em,

dos Estados do sul, será em VIrtude .do nascImento

permitida a exportação
de um memno. ,

das madeiras dos tipos, C? recem-nasctdo �era
mencionados no item batlsado com o nome de

precedente com obser-I Ernesto.vancia das cotas nela·--------

estabelecidas.- 5. Cumpre ao Instituto
3. É prOibida a expor- Nacional do Pinho tomar

tação de quaisquer tipos as providencias que cou

ou qualidades de madei - berem para que não ve

.. de 1946. ras não mencionados nos nha a ser alterada a aluaI
itens precedentes. proporção de quantidade

. . .

I 4. A exportação de ma� entte os diversos tipos de
,

A este requerimento, para prova de nacionali- dei ras de que tratam os madeira da produção dos Resultados do campeo-
dade e ídade será juntado um dos seguintes docu- itens 1 e 2, fica na de- Estados do. Sul e, bem nato BrasiLElira, nos jo
mentos: a) certidão de idade do registo civil; b) pendencia de licença que assim, observar estrita- gas de domingo ultimo:
documento do qual se infira ter o requerente mais de a Carteira de Exportação mente na expedição e Paraná 2 - Sta. Catarina 2
18 anos; C) certidão de batismo p'ara os que nasce- e Importação do Banco guias de exportação as Minas Gerais 7 - Mato
Iram antes de 1889; d) carteira de identidade da po- do Brasil S.A. emitirá me-I disposições dos itens 1 e Grosso O
licia; e) carte,ira militar de identidade; f) certificado diante a apresentação da 2, a fim de que fique ga- Pernambuco 2 - Bahia 1
de reservista; I g) carteira profissional. Guia de Exportação es- rantido o normal supri- -x-

Os' do�umentos das letras d, e, f, e g, serão pedida pelO Instituto Na mento do mercado inter- Em Curltiba, o Atleti-
devolvidos logo ao requerente. cional do Pinho, com ba. no. co venceu o Caxias, de

Não são obrigados a se alistarem os maiores se nas atribuições que lhe 6. É' permitido indepen- _----------"""'!
de 65 anos e as mulheres que não exerçam profis- deu o decreto-lei n. 4.813, dentemente da licença a

são lucrativa. de 8 de outubro de 1942, que se refere o item 4, a BITTER AGUIA
.

Todos os' pàpeis referentes ao alistamento elei- publicado no "Dia rio Ofi- exportação de madeiras de
tor.al são isentos de selos, sendo gràtuito o reconhe- cial" de 10 de outubro de produção dos Estados do é um aperitivo cientitico.
cimento de firmas para esse serviço. . 1942. • Ce\ntro e do Norte.
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Alistamento Eleitoral
Teve inicio em todo o país, no dia 1'. de Ju

lho deste ano, o alistamento eleitoral.
.

Para tal fim o requerente deverá escrever de
próprio punho, em uma folha de papel alrnasso. dei
xando a respetiva margem e espaço vara despacho,
o seguinte requerimento:

Exmo. sr. dr. Juiz Eleitoral da Comarca de Ja
raguá do Sul.

.

Papa Pio XII

F. (nome pm inteiro do eleitor), brasileiro, na
tural de (dizer o Municipio e Estado), (dizer se é
casado, ,solteiro ou viuvo) .com anos de idade,
pois nasceu no dia de de ... , filho
de (nvme do pai) e de (nome da mãe), profis-
são de .... , e residente á (estrada e distrito) vem
requerer a v. excia. a sua inscrição como eleitor, pa
ra o que junta a este ... (dizer qual ,o documento
que vai ju'nto).

Jaraguá do Sul, Esport�s.. de

Assinatura, .

�����

� Grande numere de pes- �
� soas se curaram do �sto- �
� mago, usando �
� BITTR:R AGUrA �
�����

zenda foi nomeado o ban

queiro Pedro Luiz Cor
rea e Castro. A U. D. N.
ainda nada resolveu so

bre as duas pastas pos
tas a sua disposição. O
General Canrobert da
Costa foi confirmado no

Ministerio da Guerra.
Espera-se para hoje, a

nomeação para a Vià-
ção e Trabalho.

-v-
. O snr. Joaquim Ma
chado de Araujo foi no
meado interventor em

Goiaz.

"MEDICAÇÄOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"

FkACOS E AN�1WC08 J

T_,

VrNHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

1
To....

i ri" .: .; R.,fri.�..
111f�;1il r

1!::-�C:lÍl öronQuit••

�I�.PI� Escrolulo...
_I c..... , � r1, .. .

,_o:-,v.lesc.�••

VII\HO CREOSOTADO

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

JoinviIle, por 4 a 2,
-x-

Os selecionados, qU'l
jogaram em Florianopo
lis estavam assim cons

tituidos:
STA. CATARINA

Adolfinho, Fatéco Al'é ..

cio; Zabot. Chocolate e

Jaime; Leonidas, Bráulio,
Bbdinho, 'I'ião e Teixei
rinha.

PARANÁ
Cajú, Fedato e Nilo.

Tonico, Ferreira e Adão;
Fadique, Merlin, Isauldo,
Jackson e Cireno.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vva .. Fria� Erzinger

Vende-se em Guerä-Mírirn, na estrada Guarnl- Artur Mülle�, Oticial do
ranga, cerca de um quilometro do estabelecimento Registro Civil do l° Distrito
da firme Klein Irmãos, um terreno de ia. qualldade da Comarca [araguá do Sul. 'farmacl'a- Noy'ade 99 rnetros de frente por 800 de fundos. ,Estado de Santa Catarina

O terreno tem uma plantação de Bananas, 5 .

Brasil." de KOBERTO II. HORST
morgos de terras de arado, já existem plantados 3 Faz s: b er que 'comparece.
quartas de milho a florir, duas roças de cana pará ram no cartorio exibindo os a que dispõe de maior
cerca de 50 sacas de açucer, e aipim de um ano. documentos exigidos pela lei sortimento na praça e ofe-

Ainda tem MlIta virgem. afim Je se habilitarem para rece seus a rtigos á
Tratar com urgenc;ia com o pr�pri�t51.ri!> �

casai -xe; _ prpç08 vantajosos. _

José Bento Rosa ,Edital n. 2110 de 9-10-46. Rua Mal. Deodoro, 30, - JARAGU4
____....:.._____:_

• o

• l\lfr�do Kreurzfeld e lre-@;..® @,;@ @)..@�
na Emrna Augusta Blank.

EI�, brasileiro, solteiro.]
lavrador, domiciliado e re-

sidente em Rio da Luz, Por motivo de minha
Sendo filho de Henrique' remoção pare a cidade de
Kreulzfeld e de Anna Itajaí e não sendo posst-
Kreurzfeld, vel despedir-me pessoal-
Ela, brasileira, solteira, mente, o que muita .saris

lavradora, domiciliada e fação me proporclonerle
residente neste distrito, das pessoas de minhas
em Rio da Luz, sendo fi-' relações.. torno público
lha de Erwino Blank e

por este.jornal os meus
de ,Adela Blank. agradecimentos aos que

E para que chegue ao co- comigo colaboraram
�

na

nhecimento de todos, mandei educação da criança jara
passar o presente ('ditaI que guaense e o meu abraço
será publicado pela impren- de despedida a toda a po

sa e em cartório ond:c' será pulação desta hospitalei
afixado âU1 ante I 5 dil�. Si ra terra.

alguelXl souber de algum im- Aos senhores pais das

pedimento acuse-o para OS crianças com quem tive

tins legaes. li felicidade de conviver,
consigno aquf o meu pro
fundo agradecimento pe
la oporiuriidad-e que me

ri:i'
� :..-:-:� -:-:- :.:.: ��!li!li ofereceram de demonstrar

ir B;��:;':··P;��I;;�·�=A�·���·'"J �e��; �����iPdf:��i�:
1 Do Vale do Itajaí - Mafriz: BLUMENAU t11 sar então tiver forçàs pa-
: ':: ra tal, o máximo de mi-

:1
AGENCIAS INSTALA.DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama,.ltoupava,

I::
nhí'ls horas na sua edu-

:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul ::
:: :: cação e formação para a

II ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS .1:.: vidd.
A todos que tive a ven-

:: Depositos com juros- d disposição-(sem Iimite�) retirada livre 2°1 :: tura de conhecer ô meu

:: '4 disposição conta especial-(s/limite) 'Deposito inicial Cr$ 100.000,00"
° ( abraço de despedida, co-

cam retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . . . 5% 8b locando-me com o máxi-

��� Dep. inic:al Cr$50.000,00 c/retiradás sem. s/aViso Cr$ .20.000,00 . 4% :: mo prazer ao seu dispõr
..� Depositos com aViSO-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 3'1. P. retiradas '.. no que puder ser útil, em

..

m/aviso prévio de 50 dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/.
minha nova residencia:

.. Dep. a prazo fixo-Por; 6 meses 51/2"f.; Por 12 mes�s 6'1. (ljt����u�ed�9��I, 1'. de

Deverá ser dado o aviso previa de 2 meses para retirada. LEONOR DE SOUZA
•. Dep. POPUlareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com re ti- (' NEVES

::'::'l
radas semanais sem aviso até Cr$ 1.000,00 5'/. (..

Dep. limftados�Lirnite a� Cr$ 5QOO�00) Dep. inicial Cr$ 20.00�00 com
�-�---���������-��--����������-

retiradas de 2.000,00. cruzeiros semanais sem aviso .... 5 1/2'/. P A R A F E R I DAS,
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com .. E C Z E MAS,
retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/.

nl,
Fa.z toda.s as operações bancarias, corno sejam: �opranças, descontos, I N F L AM/>; ç á,E 5,

:: passes. depositas em contas correntes, deposItas de valores, etc. etc.
'

11 MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS
�

PRAÇAS DO PAIZ tn�
\ C C C [ , R AS,

1�' Serviç:·o atencioso e rápido .. g F R I E J R AS,
..

..

j������������ NUNCR E�ISTIU IGURL ESPINHAS� ETC.

El
Francisco Sti�ghen

e Senhora Sabados eDomingos,
,

Participam o contrato de casamento de seus filhos
Olga e Alvaro.

A FORMIDAVEL EXPOSI

çÃO J)E BRINQUEDOS EM
GERAL, NA C A S A
H E A L, DEFRONTE

"AO CINE BUHR.

A Rainha dos Brinquedos.

OLGA e ALVARO

apresentam-se
Noivos.

'Jaraguá do Sul, 15-10-1946.
Preços sem Concurrencia.

'1IIililll!!i"Iilll!!iIl="=II="="="=II�IIIFl5!'="=!'=111
ii F� b

-

(Sezões, M�lárias, iii
i;� e r"'s Impaludismo .i.

i � Maleitas, Tremedeira iii fC ==o====-a
., -' CURAM-SE RAPIDAMENTE COM --: g7 Moveis Estofados�M . =

!�I' "Capsulas Antisezonicas III' "[«OZ[I«O" I,'.u M inancora" "' n
iii iii f'

.

Elegancie, distinção e bom gosto V. S. ,','
1:1"1' _

Em Todas as Boas Farrnacias 1:1'1:' encontrará só nos afamados MOVEIS

i-
ESTOFADOS CRUZEIRO.

iii E um produto dos Laboratorios MINANCORA Iii I Poltronas para radio - Divãs - Tape-
:::

_ Ioinvill - 8t C t
.

_

::: tes - Passodeiras, tudo V S. encontra-

;�;;���;;�_J�::��:..�
LAyRADORES �ml�T� LI�IL �s��a�=

seu bom dinheiro com

prando' na
.,

CONCEDE·SE ABATIMENTO
PARA REVENDEDORES.

DESPEDIDAii CLINICA DE OLHOS - �UVIDOS --;;ARIZ E GARGANTA DO H
II DR. SADALLA AMIN ��
11 CONJUNtO DEi APARELHOS' MODERNOS,' UNICO NOS 11
li ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ !!
ii «RUA GERONV'MO COELHO, 42» (ANTIGO· HOTBL .,WEIS ii
ii HORARIO : 10·12 e 4·6 da tard� - .Hora '�arcada::' 2·4 �i

II - .loinville _' II

Vende-se
Serraria, com fazenda, diversas benfeirorias e

2.600,00 m2. de terras. I

O interessado poderá entender-se diretamente
com o proprietário

sr. Portela
Rua Coronel Carvalho, 25.

.sAo· FRANCISCO DO SUL
ARTUR MÜLLER Oficial

lPrefeRt1illr21 lW1illlillRCR]D21li dIe
JJar2lg1illá dlo §1illli

ReqLJerimentos Despachados
Dia, 17-9-46.

15t1-Henrique Anverst-bras. requer licença
pare estabelecer-se com Olaria a estrada lrapocú
Hansa, idem.

.

1312-Pedro ßlsonl-bras. requer transf. imp. terreno

vendido a João Henrique Gneipel, idem.
Pedro Bisoni-bras. requer transf. iJTIp. terreno adqui-

, rido do Domínio Dona Fracisca, idem. o

1514-Antonio Kalerkowski-bres. requer transf.

imp. terreno vendido a Daniel Furlani, idem.
1515-Rudolfo Krüger-bras. requer transf. lrnp.

terreno adquirido de Guilheme Krüger. idem..
.

1516-Erich Koch-bras. requer transf. imp. terre-

no vendido a ôllvestre Klein, idem.
1517-Helmuth Krüger-bras. requer transf. imp.

de uma bicicleta vendido a Manoel Selai, idem. .,

Dla.50.9,46.
.

1550-Frederico Lavln-bras. requer licença
construir rnausoléo na sepultura de Iohenna Hauffe
inhama to no cemiterio no municipal, sito a séde no

LJistrito de Corupé. Corno requer.· ""

1551-;-Frederico Lavln-bras. requer licença cons

truir rneusoléo na sepultura de José J. Custodio
inhumado no cemitério municipal sito a sede no

Distrito de Corupá idem.
1M2 - Frederico Lavlrn-bras. requer licença

construir mausoléo na sepultua de Alberto Bartinkoski
inhumado no cemitério municipal, sito a séde no

Distrito de Corupá, idem.
1555-Frederico Lavin-bras. requer licença cons

truir mausoléo na sepulrura ,
de Matilde Erdmann

inhumada no cemitério municipal, sito a séde 'no

Distrito Corupá, idem. . ,

15M-Frederico Lavln-bras, requer licença cOhstruir
mausoléo nê! sepultura de Yolanda Iankoswiki.i nhame
da no cemitério municipal sito a séde no\ Distrito
de Corupá, idem. . ,3

1335-F..Lavln-bras. requer licença construir rnauso

léo na sepultura de Ana Müller, removida do cemité
rio Católico pare o municipal, sito a séde de Corupa
idem.
1336-F. Lavín-bras. requer licença construir mausó
léo na sepultura de Franz Lischka removido do ceni

tério Cetolico para o municipal sito a séde de
Corupá, idem.

'

1557-Frederico Lavin-bras. requer licença I

cosntruír rnausoléo na sepultura de Ludovico, João
e Marta ôlahctek, removidos ·do 'cemitério Católico

para o municipal, sito' a séde de Corúpé, idem.
1538-Guilherme Iasrsch Filho-bras. requer

transf. imp. terreno, sito a estrada Rio Novo adquiri-
do de João Kilian Gotz, idem.

'

.'

1339-Francisco Mlnattl-bras. requer transf. imp.
terreno sito estrada Filipe ôchrnldt, adquirrdo
de Bernardo ôall, idem

.

1340 -Bruno Boddenberg-bras. requer transf. imp)
terreno sito a estrada Caminho do Morro adquirido
de Alfredo Boddenberg. idem.

1341-Nizio Cristofolini-bras. requer rransf, imp.
de. sua casa vendido a João Luiz Garcia sito a rua

Sete de Setembro na Vila de Corupà, idem. .

1M2-Paulo Kaesemodel-bras. requer licença mandar'
fazer um reparo no alicerce na parte da frente de seu

prédio silo a Av. Getulio Vargcts, Distrito de Corupa,
idem.

1243-Fran::isco Chaves bras. requer transf. imp
terreno sito a estrada Rio Paulo, adquirido de ,seve

rino Beiti, Distrito de Corupa, idem.
1544-Romano Moretti-italiano, requer baixa imp

de Industria e profissões sõbre Cereais por não mais'
desejar mais continuar com essp. ramo de ne_gocio,para
o ano de 1947, idem.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguä
do Sul em 30 de Setembro de 1946.

Manoel Luiz Silva-Secretario

..............................�����..............................�

��: Instrumen�C?s. . t
�.. de MUSica �
� EM GERAL, ESPECIALMENTE �
� Gaitas-Pianadas �
� de 24 a 120 baixos. �
� Bandoneons - �
� Pianos - Harmonios. �

�
Instrumentos para Bandas - �
Orquestas e Jazz-Bands. Vi- �traias, Pick-Ups, Radiolas.

� Enfim tuao, que for ao ramo. �
� Peçam pr,eços e demais informações ao Representante: �

.

� C�ixa post� : � �E�A A�T? _B �. Catarina. �
���.......�������

-
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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
Sill e na Intendencia de

2 Corupá, o Imposto PRE-

I
DIAL, relativo· ao 2°. 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, sendo então feita a

cobrança judicialmente.
Tesouraria da Prefeitu

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

acaba de nos' oferecer I-B-.I-T-T-E-R-A-G-U-I-A-uma exernplar da ultima
edição 'do "Almanaque é o grãnde estomacal
Esportivo Olympicus". A da época.conhecidissima publicação
especlallsada se apresenta
ainda rnais completa e

rnels interessante do que
em suas edições anteriores.

O Mal·'or Trata-se de um volume de
quasi 500 paginas repleto
de materte lnteressanreSortimento da Praça e ricamente ilustradas.

Em gaitas de bocca de Todos os campeonatos sul
todos os tamanhos e tipos .. americanos: futebol, atle
Fabricação nove, Iden- tismo basquete, natação,

tica à estrangeira. V. S. remo, ciclismo, se acham
encontrará na conhecida relatados e ilustrados.

CASA REAL Alem da materia propria-
- Defronte o Cine-Buhr - mente esportiva, tecnica, o

•

r@!@)@Y@)@f@)®Y@)@f@)@!@@f@)�@Y@®Y®@'í@)@f®®@ R A D lOS S
@ � No cartório do Registro

�
Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados

@j
Acabamos de �eOcdee��� o�omaís recentes �I��il�t!�ram ni;:�i���toOs�

Ç@. TODAS AS MOLESTIAS DO HPfinnHO HfSPIRßIÓ.Hm � TRO���v���TER �hn�:�'Ái��ro:���o�If:e�s�
�(@ E�contram a.livio imediato com (, uso do �@5 § A R..ti '.I' O L A Bruch, Lídla, f.de Albrecht

De 6 Valvulas Merhíes, Alvaro.f.de João
I n C O m p a .P - a v e 1

· .

R A D A R Tornaz de Araujo, Mílton,

�
-

,

®) De 5 Valvulas f. de Wigando Menslin,

t@Pl!ilOfílldl!nogieD Pl!loll!ßll! � SOCIEDR���-aR-I.-�-OC-ria-�I: LTDA. �:;::f*����:,fi�:ir�f���@. @. �__----------------- Doege.lvone.I.de Eugenio(@. O PEITORALMAI§�ONJmIE�IDO NO BRA§IL @5 CI-----------------, Alexandre Julião; Lidio, f.
@) -

,@ de Osvaldo Bloedorn, A-
.i{®@).@@)..@@l®@l®@j@@).@@,;@@!®@l@@t®@;.®@;.@@ft Dr. Arquimedes Dantas ���� ���i!�l��ld�g����

r.....a.
.......... eA?it�'!i1!i ....

-,--
�--............,..----

Rodolfo e Lina,f.de José

��.�
......

��.
'U.. 'tI;9,. �w� �.BIT'{ER AGUIÁ � tlUDVeGA.. Fodi..

CALCADOS �� abre o apetite e �� OBITOS. No mesmo
.

, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545 d
.;)

. '.
. favorece a digestão. cartório foram ain a ins-

tI.;jI critos os seguintes obitos11 'U ___................___.___.___.

Anita Fischer, filha de

li I RGO'
- �--O-ti-m-o-tr-a-ta-m-e-n-t-o-V-.-S-.--e-nc-o-n-t-ra-r�á-n-o-----C=-- Teodoro Fischer, ôentlne

I:· .

. II·��om�r�iallaa. ����E���&��lEá �:��'!�f�� tn:i�����
'11' 15 dias Je idade, filha de

fi. Q
-

I h 1 Refeições á qualquer hora João Lennert.
-

i ú�Om�� �i�����; � I ��;�fi:�����J:�-- JA::n;::ci;���t �i�:�;����:nseca, 587

pr�r;l��ad��-
. 4 �. Contratos - Naturall-

F' t di· Jaraguá do Sul._�--- OlP seções - Cobranças - -eS a e - greJa
.

·

FRODUTO Df\
� ôervíços Comerciais IE�nttal�em geral. Em Estrada S,chroeder, Igreja São Wendelino,

realizar se-é domingo dia 20 do correnre a tradicio-
nal Festa do Padroeiro.

.

• «: 1111§ ("� lTrmo1l 1111'" �o b:..o I' Seguros Haverá CHURRASCADA, CAFÉ, DOCES, BE-
\1.TI\UI �lUl 11 @\Ul0) � E1 �'YPIRANGA"

BIDAS, e inurneros divertimentos.
.

CAIXA POSTAL, 11 di Convida-se o povo em geral.
JARAGUÁ DO SUL 11 FOGO - ACIDENTES _

.

SANTA CATARINA � TRANSPORTES- AUTO-
MOVEIS.

_#,#�.��. -------_.

I �••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,

.

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

..............................................................................................0;••••••••••••••••••••••••• c •• CHOCOLATES EM
--TABOA-

'.-

Dr, Alvaro "B-atalha -_'. mnEDI€CO
diversos tamanhos, - das

E melhores fabricas do país.
Acaba de receber à

CIRURGIA, - PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE. Casa Real
- defronte ao Cine Buhr-

- Eletricidade Médica-

Procura-se um, prati
co para serviço de bal
cão.
Informações com'

BREITHAUPT & CIA .

"

Indutotermia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio
- Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Dh'eto MMiM do Hosl.ital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Empregado

.................................................................... .- .

...........................................................................................................................
:::::::::::: :::::::::::: ::::::::::!::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::��::::::::::::::::::::::::::::::::::: '

'1

Grande Empreza Amepicanópolis
Séde em São Paulo

Rua Senador Feijó n. 205
S·. andar

Diretor-Proprietario
DR. AFFONSO DE O. SANTOS

Agência no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n, 9

2·. andar
Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

-Resultado 'do sorteio realizado em 2" de Setembro de 1946--
- Plano Magno - Mensalidade Cr.ê 5,00

. Numerações Premiadas
1°. PREMIO: 6506 Nos 1'. premio 5 06 Um imóvel no valor de:

3·. premio 9 5 S Cr.$ .100.000,00
2°. PREMIO: 1007 2·. premio O O 7 Um imóvel no valor de :

3'. premio 9 5 S \ c..s 20.000,00
5'\ PREMIO: 5958 4·. premio 712 Um imóvel no valor de :

3·. premio 9 5 S Cr.$ 10.000,00
4°. PREMIO: 0712 5·. premio 2.9 5 Um imóvel no valor de:

3·. premio 958 Cr.$ 5.000,00
5°. PREMIO: 8295 Centena 506 Cr.$ 100, - Centena 506 Cr$ 50,00

Unidade 6 isenção da mensalidade de Outubro prox
O sorteio do mes de Outubro, realizar-se-á no dia 26
pela Loteria Federal nos termos do Decreto n. 7930

_______________
I .

em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com

gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal
Affonso de O. Santos - diretor-proprietário

.

T_6�i.SO,�A��KR
P91Í- E�cHtNI2IA

A COMISSÃO

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
- - -

-'e.IA- .1-1.1J.�-�
�--

Rua Mal. Floriano 11. 152 - JARAGUÁ
Chnlca geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

Raios Intra-vermelhos e azuis.

e-es

. t;,\ -

• Casa :,'de Moveis
Vitõrio Lazzaris

� Jaraguá do Sul
.

- Rua Domingos R. da Nova*� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�
se Vidros. Molduras pare Quadros qualquer

tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS
-

Em estoque e sob encomendas .

Enfeites para Caixões Funerários.

° ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOPA
Vermifuga suave e de pronto

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

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

temedios

C01J1rre ,hoje mesmo uma LOMBRIGUEIM
.

MIN_'NCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

.

- jOINVILLE

I A METALURGICA
FRACALANZA

ofereceu-nos um
-

exemplar
do «Almanaque Esportivo»
Mantendo uma slmpatlca
tradição, FRACALANZA
- "a prata de casa"-

Registro Civil

F. VOSGERAU
Tesoureiro

"MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"

t UMA D_NÇA ."Avlu'MA
MU'TO 1'II"'GlO'" "101'110 A �A
MIL'A I: "ARA A "loCA. COMO
UM BOM AUX'UA" NO TRATA,
M_TO .naE GI"ANDI:I'\.AGlELO

U.I: o

Inf]IIII]I:[I!�Il; I;U
A alp'lua .. A..,h!SENTA .0.

'NÚM_"'P'ORMAS. TA'S COMO:

"IEUMATlS_

nCR6FUI..M
E6I"NH'"

�1.TUL.Ail

ÚLCI:R_

IlCUl:M'"

...."'0...

.,,"TRoe

MANCH�

Almanaque apresenta nu

merosas paginas de inre
resse geral, cheias de no

tas variadas, que, por seu
pitoresco, interessam Q IO

dos e não apenas aos es

portistas. Explica-se pois
r>erfeitamente, o sucesso

que vem acompanhando a

sirnpetlce publicação, cuja
ultima edição acaba de
nos ser gentilmente ofere
cida pela Metalurgica Fra
calanza.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Pàgina do Partido de Representação Popular»
......� _ � I ��

I Direção e Responsabilidade: Dr. LUIZ DE SOu'ZA I

Entrevistadosr.PlinioSalgadoàlmprensa
I PALAVRA DE ORDEM AOS SEUS. ANTIGOS

PARTIDARIOS.

«Co.RREIo. DO. rovo-

Conforme prometeremos na nossa "Pagina do
p.R.P.",dz domingo próximo passado, publicamos hoje
9S tópicos mais interessantes e importantes da entre

vísta coletiva que o sr. PJinio Salgado deu á im

prensa do Paiz, em 29 de agôsto do corrente ano

cêrca de duas semanas após o seu regresso de u�
exílio de quast oito anos por não ter querido ade-
'rir ao Estado Facista implantado no Pelz em 10 de
Novembro de 1937.

.

O entrevistado, após manifester que não trazia

qualquer rancor contra pessoa alguma, por agravos
sofridos, faz interessantes observações sôbre os par
tidos nacíonaes que, na sua opinião, "cosem-se to

aos com os retalhos de clans políticos e de agrupa
mentos regionaes".

Estende-se, depois, em considerações sôbre o

descontentamento do pôvo afirmando que "está con

vencido de que o problema economico não poderá
ser resolvido sern perfeita coordenação politica, as
sim como a coordenação politica não se poderá efe
tivar sern a coordenação dos espiritos.

- Passa, em seguida, o sr. Plinio Salgado a

abordar um .tema que tem sido obiéro de muitas per

guntas dos Jornalistas:
"Qual a posição do integralismo no momento

nacional?" -

-

O integralismo - já afirmei no meu Manifesto
de julho do ano passado - não é um partido, é uma

doutrina geradora de partidos. Ele teve um orgão
politico que se chamava "Ação Integralista Brasilei
ra". Era o partido dos lnregralissas. Foi extinto com to

dos os outros partidos pela Ditadura em 1957. Re-
I solvi não maís reabri-lo. Não sou, portanto, atualmente.
um chefe de partido. Sou o chefe de uma doutrina poli
ilco - social. Centenas de milhares de brasileiros se

guem esta doutrina e porque sou dela o fundador
dí

'

ispensern-me uma estima, um cerinho, uma medi-

tação comovedores. Esses -queridos amigos conser

varam-se fieis a mim durante 0 longo periodo de
sofrimentos de que fomos alvo.

O maior deeses sofrimentos .Iol a deturpação
que se fez de nossa doutrine, tendo nós sido apre
sentados exatamente por um retrato que era a anti
tese de nossas almas. A. nossa doutrina espiritualis
ta e cristã foi dada pelos nossos adversarios como

identica a doutrinas materialistas, racistas, estatisrl

ces e totalitarias. Impedidos- de defendermo-nos, fo
mos desfigurades como aconteceu aos éristãos na

Roma dos Cesares. que eram tidos como envenena

dores de fontes e íncendiarios da capital do impe
rio. Assim como de Jesus, nosso Mestre, foi dito

pelos fariseus que Ele tinha parte com Satanás, tarn
bem de .nós se disse que tínhamos ligações com po
tencias estrangeiras e nos ínspiravemos em, ideolo

gias exoticas. Inventarem-se "slogans" tecnicamenie

repetidos, para nos acusar de crimes hediond�s con
rra a nossa patria, exatamente na hora em que um

grande numero de integralistas, nos navios que po
liciavam o Atlantico, davam a sua vida pelo Brasil
e outros tomavam parte rios glerlosos feitos da f·.E.B
e da F.A.B. Muitos de nossos companheiros estão

sepultados nas agues do oceano ou em terra estran

geira, onde morreram sUstentando a sua lealdade ao

Brasil conforme lhes ensinei. Outros, mutilados ou

feridos, escreveram-me dando-me conta de seus glo
riosos feitos e ag0ra, pessoalmente, vieram abraçar
me. Apesar de tudo isso, eramos oprimidos, calu
niados e impedidos de defender-nos. A preocupação

P. R. P.

grama aprovado pela Justiça Eleitoral em nada

colide com a doutrina íntegralísta, o que demons

tra o carater democratico do integralismo reco-

máxima era a de identificar-nos com o nazismo dou- nhecido dessa forma pelas autoridades do pais.

trina absolutamente diversa da nossa, como se' pode Faço votos pelo desen'volvimento e fortalecimen

ver em todos os meus livros, principalmente na, carta de to do Partido de Representação Popular que pode

Natal que dirigi aos integralistas em 1935 e na cer-
vir desempenhar relevantissimo papel na grande

ta que enviei ao senher presidente da Republica frente espiritualista e cristã que as círcunstan

rejeitando o ministério que me era 'oferecido em janairo de 1930: cias cada vez maís graves da vida brasileira irão

carta essa que, publicada á minha revelia, foi con- exigir que se órganíse como ultimo apelo de sal-

firmada pelas pessoas nela referidas quando inter- vação da Patría

peladas pele imprensa. Tudo isso, porem, passou. A POSIÇÃO. PESSOAL

doutrina cristianissima que foi a primeira (muito an- Como decorrencia de tais pensamen-
tes de Maritain) a proclamar a intangibilidade da tos,' apresenta-sé a minha posição pessoal. Ela es

"pessoa humane" '( o no base de toda construção po- tá sendo compreendida até pelos não' integralis-
tas. Os numerosos telegramas que recebo de pes-

I, soas que se declaram não integralistas, felicitan

do-me pelo meu regresso e apelando para minha

ação num sentido nacional mais amplo, consti

tuem a prova de que, apoiado pelos integralistas,
cada vez mais numerosos em todo o pais, poderei
prestar os meus humildes mas sinceros serviços
em prol da salvação da nossa querida Pátria, Não,

sou um concorrente dos politicos em coisa algu
ma. Não ambiciono cargos ou posições, nem glo
rias deste mundo, porque o meu unico desejo é

servir ao Brasil, servindo ao Cristo a quem ofe

reci toda a minha vida, Em 1937 fiz declaração
publica, em ato solenísslmo, dizendo que pelo
Cristo me levantei e por Ele trabalho, afirmando

ao mesmo tempo que a minha doutrina vem do

Cristo e vai para o Cristo. Considero a atividade

politica para quem,
'

como eu, não tem vocação
para ela, um .sacrüícío pesadissimo. Carrego esta

litico social, resistiu, e está hoje, rnais do que nun- cruz desde 1932 e se O Divino Mestre entender

ce, bem viva e
-

apoiada por milhares de adeptosz que devo continuar a tê-la aos ombros, Ieva-la-eí

notadamerite pela juventude que' hoje toma conheci- pedindo-lhe pela felicidade de minha Pátria e de

mento da minha obra. A minha preocupação de ago- todos os brasileiros, Inclusive dos que se julgam'
ra é a mesma do primeiro dia em que lancei os Iun- meus inimígos porque eu deles não sou. Para o

damento� dessa doutrine cujas raizes se encontram mundo politico brasileiro, habituado á linguagem
nas tradições do Brasil: a preocupecão de formar agnóstica e aos discursos de fundo meramente

uma conciencla nacional bem clara e bem viva das uiílítarísta, este meu modo de falar causará es

i'e�lidades brasileiras e das realidades universais. tranheza. Mas estou convencido de que "ö sertão

Nao �ou o chefe de um partido, sou o chefe de uma me entende e eu sou um sertanejo que fala aque

doutrina, o chefe de milhares de brasileiros que acel- la linguagem corajosa e tranquila dos caboclos

taram essa doutrina. e me dedicam por isso confi- da Grande Terra. Estas são as minhas disposições
ança e estima. Unimo-nos, não pelo Interesse pes- e a minha posição pessoal, expostas sem respei
soai, mas pelo arnor ao Brasil e pela fé ardente em tos humanos porque ainda sou suficientemente

Jesus Cristo, cujo nome confesso com todas as for- brasileiro pa'ra confessar de publico as minhas

ç�s da minha alma e cujas ordens imploro todos os convicções oriundas das raizes da Pátria Se des

días quando tenho a gloria de humilhar-me diante sas disposições os brastleíros quiserem tirar uma

de sua dívina vontade. No Divino Mestre está a ehe- grande conclusão, unindo-se todos pela salvacão

ve de rodos os problemas humanos, portanto de to- nacional, com eles estarei, trazendo atrás de mim

dos os problemas nacionais e por conseguinte, n'Ele essa grande corrente de opinião cuja força reside

ponho o principio e o tim da minha doutrina politi- na unidade moral e cuja resistencia ficou prova

�a. Dito isto, está esclarecida a posição do integra- da sob o peso das maiores perseguições. Não ne

lisrno no momento nacional. garei meus serviços ao Brasil querido e, com to-

das as minhas forças saberei sustentar, em todas

as circunstancias, a Bandeira da Pátria e a Cruz

de Jesus Cristo.

co.NVIDADO PARA A DIPLo.MACIA

Finalizando, o sr. Plinio informou que, seu

exilio não fora voluntario. Primeiro, o sr Getu

lio Vargas ofereceu-lhe um posto na diplomacia.
Diante de sua recusa, foi convidado a deixar o

pais. Porque não cumprisse as ordens recebidas,
foi, então, aprisionado na fortaleza de Santa Cruz,
de onde saiu, um dia, para ser embarcado com

destino a Portugal. Explicou, nessa ocasião, que

nem roupa poude levar consigo e que os recur

sos de que dispôs. no exilio, lhe foram fornecidos

por uma subscrição de um grupo de amigos.

•

Sr. Plinio Salgado
•

PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR

I Convenção Nacional do I
P. R. P.

Entramos agor a num assunto que, é ob

jeto de muitas perguntas que me tem sido dirigidas:
as relações entre o integralismo e o Partido de Re

presentação Popular. Como se sabe, em julho de

1945, dirigi um manifesto ao povo brasileiro em que

principiei expondo a doutrina integralista çom a

transcr1ição . dos seus pensamentos fundamentais,
desde 1�32 e nos anos sucessivos, até 1944 e nar

rando os acontecimentos em que o integralismo es

teve envolvido naquele. periodo historico. Em se

guida declarei extinta a Ação Integralista Brasil'eira
I pelo fato do integralismo ter superado aquela fa'3e

I
de atuação politica direta !nerente a condições es

peciôlissimas da vida nacional. Sendo, enlretanto,
rlever de todos os' brasileiros o exercicio do voto,

'I
aconselhei os integralistas a se filiarem ao partido'
que mais se aproximasse do seu programa e que
doutrinaiiamente não se opusesse aos,principios fun
damentais da nossa doutrina, O partido que os in-,
tegralistas escolh�ram, foi o Partido de Representa
ção Popular, cuío programa me foi por eles subme

tido, merecendo. a minha plena aprovação.

Infeliz'lmente, nem todos os integralistas se inscreveram

nesse partido, embora muitos continuas�em fieis à

nossa doutrina em outros 'partidos, Não é aqui o

lugar para alongar-me em explicações sobre esse as

sunto. O que eu quero deixar patente é que esses

integralistas, na sua grélJlde maioria, já me tem vifi

do manifestar a sua fidelidade e estima indestruliveis

em homens de bem� Assim, no -presente momento,
dando Ó, meu fianco apoio ao Partido de Representação Popular
onde vejo companheiros qlleridissimos, heróis da re

sistencia durçmte a Ditddura, magnificos exemplos
de força moral e de perseverança q'uero declarar de

publico que os co'nsidero a pedra angular sobre a

qual deve principiar·se a obra construtiva e de

grande envergadura de uma união nacional espi
ritualista e cristã. Conclamo todOs. os integralistas a ceua
rem fileiras "no ,Partido de Representação Popular cujo pro-

OUÇA - Todas as quartas e sàbados,' às 21

horas, pela Ràdio Farroupilha, de Porto Ale

. gre" a VOZ DO P,R.P.

Oonfurme telegrama recebido de

Florianopolis, do dr. José Veiga, Pre
sidente dó Diretório Estadual, foi adia

da, de 16 para 26 do corrente, a 2a.

Oonvenção Nacional do Partido de

Reprm;entação Popular, a realizar·se

no Rio de'Janeiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


