
Deverá viajar para o

Chile na proxlrna semana

o snr. Nereu Ramos, vice

presidente da Republica
que ali vai representar o

Brasil na posse do novo

I presidente.Somente depois de sua
Diretor : A R T U R M Ü L L E R Fundado em lY19 TELEfONE N°. '39 volra é que se reunirá o\C_�A�IX�A�P�O�S�T�A�L,�1�9��������������������������������������������'����!!!

P. S. D. pera resolver a
ANO XXVIU - JARAGUÃ DO SUL Domingo, 20 de Outubro de 1946 Sta. Catarina - N. 1389 politica estadual, isto é,

se haverá ou não coallsäo

A Comissão de Com- Gabinete do Secretario
bate aos Gafanhotos re de Educação e Saude e

meteu para o Estado de das repartições e ediíí
Santa Catarina 6 OUO qui- cios dependentes desta
los de dinitrofenol, que Secretaria de Estado, ou
serve para 'pulverisação, de existirem, quaesquer
100 lança-chamas, 200 emblemas, retratos ou

mascaras ,e 10 toneladas sinais de propaganda de
de iscas venenozas. idéias totalitarias ou que
Esses preparos belicos

I
signifiquem a lembrança

até parecem guerra de __ ,
_

nerv�s das emissoras
LOCa is poldo Wendorff; Leontí-. o ministro da. fa zenda proximo, receberá dos deverão corresponder ásalemas no tempo da na, f de Konrad Friede. aprovou as seguintes ins- importadores - disrríbuldo- reais necessidades mini-

guerra. rich Adolf Ml!-nd; Pedro, rruções, a serem expedidas res de chassis pare carnl- mas dos candidatos, porMas queira Deus que REGISTRO CIVIL
f.. de· Antonio Borg.es; pelaCarteira defíxporraçäo nhões e ônibus-os pedidos isso que a estimativa donão seja, e que desta No cartörío do Regís- Híltrudes, f. de Erico e Importação do Banco do de aquisição que, lhes suprimento de caminhões

vez os acrideos vão mes- tro Civil, foram Inseri- Schulz; Alcir João; f. de Brasil: tenham sido apresentados é ainda. bem inferior ás
mo passar mal

' tos os seguintes nasci- Artur Borto.lini; Oswaldo l)A Carteira de Exportação 2) A Carteira consíde- necessidades normals. '-x- mentos: Nels_?n Lu!.z,o f: f. de Antonio Rosa; Hen- do Banco do Brasil, nos rará cancelados os pedi- pais.Parece que vão sahir de. Leo Joao, MulL!, rique, f. de Roberto têrrnos da portaria 458. dos atualmente existentes ,os retratos que, no tem- LUIZ. f. de �ose Ferrei- .Grandberg. baixada em 51 de dezem em seu poder com exceção 4) Aqueles cujos pedi-po da ditadur�, er�m ra .Macedo, Be:�adete 0BITOS. No mesmo bro de 1945 pela Ooorde- apenas dos jà aprovados, dos constarem da .relacomprados obrigatorla- Maria,
e ,

f. de 'I'ercílío De- cartório, foram ainda ins- nação da Mobüízação total ou parcialmente, cuja ção que será p:ub�Icadamente e colocados em, marchí; Ruth, f. de �eo- critos os seguintes obi- Econômica com funda- relação publicará até o 1_ a qual constituirá a
,cada par:ede. - tos: Nelson Camillo, com mente no artigo 4.0 do dia 24 de outubro de 1946 antecipação do novo pla-Isso dIzemos: porque BITTER AGUIA 5 meses de idade, filho decrero-lel 8.400, de 19 Essa distribuçêo tem por no de distribuição _ só
o snr. Secret�rIO da S8- de Guilherme Camillo, de dezembro de '1945, ror- fim não só atender sern deverão Iormular novosP bl d E se eleva pejas suas

M d'd'gurança ':u ica o. s-
reside�te em �io olha, na público que, em sua nenhuma demora evitavel pe I os se suas fE:-aIStado ?O �1O, d�termmou qualidedes esrornacaes. Amauri Severino, com 3 séde, no Rio de Janeiro a as nececídades essenciais necessidades' minimas

que, 'serao retirados do
meses de idad�, filho.de partir de 25 do corrente do rransporte já comprova- não tiverem ficado aten
Manoel Severino, .Díva mês ate 25.de novembro dos mas tambem prevenir dídas, Nessa hipótese,
Ropelato, com 3 anos de as perturbações =-conse- nos novos pedidos deve-

,idade. filha de Geleste
com o snr. Pedro Drech- quentes do acúmulo de rà s�r expressame�ted

..
! M É O I C O Ropelato, residente em

I íd t C 'f caminhões nas oficinas mencionada _ essa cir ..

:: li Retorcida. se , resi .en e em un i-
de montagem e depositos cunstância e plenamenteH CIRURGIA - PART9�· DOENÇAS DE, S,�- H - CASAMENTOS: Reali-. ba..Realísaram-se hpn-_ tmpcrtadores=-que certa- justificada a neeessída-ii NHORA8. CLll-lICA GERAL. li sou-se dia 18 o casamen- t�m na sala ?as audien-
mente resultaram da sus- de excedente.

H Consultorio provisorio: ii to da senhorita Maria �Ias o�.
"

seguintes casa-
pensão das liberações du- '5) Permanecem em ví-

!! Rua Mal. Deodoro �a fonseca N. 5(;7.!! Paula Klein, filha de An- mentos. Affons? Br�nk rante o prazo para apre- gôr e deverão ser fiel-
!i Jaraguá do Sill - Sln. fat:lI'ina ii tonio e Helena Klein'GcO�I.a ���h" rw �Ilda sentação de novos pedidos mente observadas as nor-_,_, ------- ::

A�rgu�to JaIs co!n�qsUe� e período necessário ao mas estabelecidas na por

NOVA IGREJA EM h tt I' H' e t seu registro, exame e taria 330, da Coordena--

n on a rIS em r.

I I T
-

ção da Mobilização E-.

Faleelmentns: Faleceu,
c a3)sl bcsaç��·vos pedidos conômica.

'

I'
nesta cidade o sr. Willyl�--------------------

N E R E U íd gos, no qual tambem iráKoch, lavrador, resi en- A niversarios o do «Correio do Povo».te neste municipio.
_ Dia 18 comemorouO extinto que contava EGON SILVA

seu aniversario a gentilRAMO5 78 anos de idade, era Acaba de festejar dia
senhorita Luzia Schurtz.

'

- sogro do sr. Leopoldo 17 do corrente seu nata-
,_ Hontem fez anos a

------ Mahnke,comerciante nes- licio, o jovem J:!:goÍl Sílva, senhora Eli Piazera; a-ta cidade. .

abil auxiliar do Banco
- Em Retorcida fale- Inco nesta cidade. manhã passa a data na-

ceu o sr. João Vénau- talicia da senhora Araci

cio Gonçalves, antigo mo-
ROLANDO J1NSSEN Müller Neitzel, esposa do

rador daquela Iocalída- - - Ainda á 25 deste sr. Bertoldo Neitzel.
de. As familias, nossos mês, verá pass�r sua

data natalicia o jovempezames.
Rolando Janssen, filho

Dr', RElU1'O WALTER do snr. Walter Janssen.
Acaba de fixar resi _

dencia nesta cidade o JOÃO CARDOSO
sr. DI'. Renato Walter, Dia 24, será o dia na-

medico que até aqui cli- talicio do jovem João
nicava em Joinville. Cardoso, auxiliar farma

O no'vo clinico forma- ceutico nesta cidade e

do pela Faculdade de filho do sor:- Hermilio M.

Medicina do Paraná e Cardoso.
com pratica já em di- Nesta data, portanto,
versos hospitais" abriu receberá'o aniversariante
consultoria a Rua Mare- os abraços de seus ami�

chal Deodoro da Fonce-
ca, no predio do sr. Pau
lo Plastwig, em frente

Iao G. E. São Luiz.

CORREIO DO POVO
Por não ter chegado

o papel que esperava
mos ,de São Paulo e já
ha um mês em viagem,
somos obrigados a sus

pender f) numero da pro
xima quinta-feira.

Notas e

Noticias

Dr. Renato W'alt'9l'

-

I de praticas adversas ao

regime democratico, res
taurado no país."
Sí a moda pega, la se

vão para o quarto das
quinquilharias uma serie
de retratos.

-x-

O professor Manoel
de Abreu, presidente da
Sociedade Brasileira de
Tuberculose. declarou a

imprensa que 70.000 bra
sileiros morrem anual
mente dessa terrível do
ença.

. Pólitica
--x-

Viajou para o Rio o snr.

Irineu Borheusen destaca
do politico e índustriel
catarinense.

-x

Confereciar:am honrem
longamente os snr. Nereu
Ramos e Otavio Manga
beira, sobre ja situação
polltica.

A U. D. N. e o Partido

I
ao futuro governo esta

Libertador do Rio Grande dual.
do Sul vão lançar a can- O indicado era o Presl
diderure do Dr. Camara dente da Liga Eleiteral
reitor da Faculdade de Catolica.
Direito de

.
Porto Alegre -x-

INSTR"PCãO PARA IMPÖRTA
CãO DE CAMINHõES.

Correicão
. II

Amanhã, as 14 horas,
na sala do Forum, terá
lugar a soIenidàd.e da
instalação do t;;erviço de
correição geral nesta
comarca.

A correição será pro
cedida pelo exmo. snr.

Desembargador Edgar de
Lima' Pedreira, Correge
dor Geral, dignissimo
magistrado que aqui já
cbegou.
A' audienéia compare-

. I ('erão todas as autorida-
Acompanhad? do .snr, des judiciarias e serven-Osmar WambIer, dIgno t

.

.

d f'l' 1 d B uarIOS.
gerente. a 1 Ia o an-

Ao exmo. snr. Desem-
C? NacIOnal. do Comer- bargádor Pedreira, os
CIO nesta CIdade, de�- cumprimentos do «Cor
n.os o pras�r de uma VI-

reio do PO"O».
sIta o snr: Max Garma-
ter inspetor daquele
ac�editado estabeleci-
mento de credito. O.Somos gratos a honro-
sa visita e agradavel pa
le�'3tra que nos propor�
cionaram esses funcio
narios bancarios.

M_ax Garmater

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

MqiorTome, saúde, usando,
como aperitivo, o gran
de estomacal

BITTER AGUIA

Sortimento da Praça
Em gaitas de bocca de

todos os tamanhos e tipos.
fabricação nova, iden-

I tica à estrangeira. V. S.
encontrará na conhecida

I
CASA REAL

- Defronte o Cine-Buhr-

L E IA

"O ESTADO DE SÃO PAU LO"
assinaturas tr�tar com - RODOLFO FISCHER

Telefone, 55
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DIA 20-10-46 'PAG.2«CORREIO DO POVO»

A pedidos

([��illlrol(dl �ai JRC§ll§íC[n(ll21 to-tt-4&
FÉSTA POPULAR

tO-tt-4&

lPrefent1U1ra Munll1lncn]Dali �e
\ JJar21guná ,dto §unli

Reqllerimentos, Despachaqos
'<

Dla.50.9.46. _

As ruas centraes da cidade estão num estado em beneficio da Comunidade Evangélica 1348-João Carlos Stein Junior-bras. requer trarisf
de abandôno lamentavel. A Presidente Epltacío Pes- írnp.' terreno sito a estrada Iaragué Esquerdo, vendido
sóa, não obstante ser a via publica em que se situa de Corupá a Euclides Antonio da Rocha, idem.
a séde mórta do vartido situacionista, está com o

,

'

1349-Gustavo Töwe-bras. requer transf. imp.
meio fio povoado de mato virgem tão denso e alto terreuo sito a estrada Ribeirão Preto vendido a

que, ha poucos dlas, encontramos diversos caçado- P R É O I BA: Ervino Towe, idem. , , ,

re� que ali se achavam, naquéla mata, entregues a 1550-Güstavo 'Towe:-bras. 'requer transf. imo.

l},ß)j:) caçada de elefantes, leões, tigres... Vir para Oumprir terreno sito a rua Ribeirão' Preto vendido a Henrique
�. A rua José Bonifácio, na qual se localiza o Vêr para Orêr Towe. idem.

.
,

':Clg.be do Prefeito, essa então estava que fazia dó. Arriscar para Ganhar 1551-José Pedro, Hang-bras. requer transf, írnp.
O capim éra quasi de uma altura que quem estives- Todos para Oorupá para conhecer a nova

terreno siio a estrada Jaraguá, adquirido de Iustina
se numa calçada não podia vêr a pessôa que pas- Grünewafer. idem.
sasse pela outra. Oalifôrnia. Haverá Linha de Onibus da pra- 1552-Ric,ardo Eayer-bras, requer transf. imp.

Os moradores da cidade, em número conslde- ça até o local da Festa. terreno sito a estrada Iaragué, vendido a Feculerta
revel, apelaram pera esta Coluna pois, conforme el- A OOMISSÃO Rio Molha S/A. idem.
guns rnals assustadiços confessaram, receiavam que, 5x1 13M-Gnstavo Towe bras. requer rransf. imp.
qualquer die, surgissem alguns chavanres altamente terreno sito a estrada Ribeirão Preto, vendido a Al-

antropófagos que puzessem a vida das pessôas re- brechet Towe. Idem.'
'

.

sídentes no coração da cidade em perigo iminente.
�.' (�.'�.'�.' � t� I � T. � � I � Il

13M-Michael Leíthold-bras. requer transf.

Tranquilizámos a todos os que' nos procuraram \81.\81 �.\8I \81;\81 �.\8I imp. terreno sito é1 estrada Ribeirão. das pedras,
garanti,ndo que, na cérta, antes das eleições de Ja- Cure seus males e poupe vendido a Francisco Scheuer, idem. ,

neiro de '1947, es ruas seriam bem capinedinhas, e seu bom dinheiro com- 1555 Gustavo Towe-bras. requer transf.· imp.
as féras e bugres que ali fossem capturados seriam prando na Artur Müller, Oticial do terreno sito a estrada Ribeirão das Pedras,-· vendido
enlaulados e expósros á admiração do público como Registro Civil do 10 Distrito a Rudolfo Towe, idem.
troféus de honra conquistados pela administração f' a rma c I" a H o va

da Comarca I araguá do Sul. 13M-Olga Risch-bras. requer transf, irnp. rerre-

municipal. Estado de Santa Catarina no sito a rua Marechal Deodoro da
.

Fonseca, vendido
Estavarnos empenhados em dar essa "satisfa- Brasil. a fabrica de Calçados Yara S/A. idem.

çäo' aos reclamantes quando do meio 'dêles uma
de ROBERTO 1\1. HORST

Faz saber que comparece- 1559--Alvino Müller-bras. requer licença para esrabe-

vóz se levanta pera perguntar sl não podiarnos in- 'a que dispõe de maior r am no cartorio exibindo os lece-se com um acogue, (não dlario) - a esrrade
formar que preço a Prefeitura estava pagando pelo sortimento na praça e ofe- documentos exigldos pela lei Itapocu. idem.
saco de cafe. reee seus artigos á' afim Je se habilitarem para 156�-,Grossklahs e Miélke-bras- requer transf. imp

Estranhamos o quesito e, por isso, indagamos prr-ços vanta iosos. casal-Se: sôbre uma Oficina de concertos de relogios, a que
ao intere�séldo d?s f!l0�ivos daquéla per�uf!ta. ficá- Rua Mal.�Deodoro, 30 J. JARAGUA estava sugeítoso socio Edwin Grossklags, sito a rua

mos, �ntao,. admlrudisslrnos do que oU�lm?�! .
rn\!tn\ ..n"\!t'ö\ rn'I!tn\�

Edital n. 2111 de 15-10-46. Angelo Piazeira' idem. 1
Contou-nos o homem que um funcionério murn- ��J�'8'�� Hellmuth Gurz e Irma 1565 - Alberto Meregonl-bras. requer transf. imp

pai - que não obstante o nome, é sumamente "ma- Irrnererh. terreno, sito a estrado Barão do Rio Branco, adquir-
duro" em espertezas - deu em usar e abusar do EI.e, brasileiro, solteiro, do de Galdína �, Leolr Martins, idem.
.carnínhão da Prefeitura para se dirigir. ao interior do Prefeitu ra M LJ- lavrador, domiciliado e re- 1567_':Carlos Oeschler-bres. requer transf. írnp.
municipio e fazer negociatas como por exemplo: n ícípai de sidente neste ciistrito, no terreno, sito a estrada Ilha da figüeira, vendido a

'comprar sacas de café "verde" pare, depois de Irans- Rio da Luz, filho de Hen- Bertoldo Gadke, idem.
portal-as no veiculo oficial, revende-las adiante com JaraguádoSul rique Gurz e de Paulina 1370-Luiz Sertí-bras. requer transf, ínp. terreno
um -lucrínho de 15 a 20 cruzeiros.

.

Hass., sito a estrda Nova Retorcida vendido a Rede Viacão

Em face do que nos foi relatado achamos ser IE If1ln° íF O] TI Ela, brasileira, solteira, Paraná-Sanla Catàrina, idem.
.

nosso dever esclarecer á população que, em abso� i.lli lLcmll lavraQora, domiciliada e 1582-Moeller &. Oia. Ltda, requer licença

l�to, a ?refeitura não está interessada em ta.l negó- De ordem do sr. !)l'e-
residente neste distrito, no estabelecer-se com um cortume e fabrica de calçados)..

CIO � nao_"pode, a��olutament�, ser euvolvl,�a ��s I feito' Munic,ipal torno pu-
Rio da' Luz, sendo filha ä estrada Ilha da figueira, idem.' ,

_.comIdas. _ -v...er.des;-.()� madura8� � que LJIJl-;-JunclOnano bl'iao C(Í:Il: durante r-o mês !k.,.q),1�a$O-.JtQ1,âI.ãtl;\, 6T de .1385-Carlos Kopmôrin-alemão, requer licença es�abe-
seu entenda pratIcar. '

de Outubro arrecada'se na
Mathilde Siew�rt Irmaiqth, lecer-se com deposito de material para construições',

Aliás, ao que soubémos, um "acridio" já pOU,- Tesouraria da Prefeitura ,i,dem, .

sou Iw. Gabi!1ête do Chefe.e fez uma b.r�ta, tranci- 'Municipal de Jà;aguá do Edital�. �112, de 11ß-I0-�6, 1590-Engelberto-freiberger-bras, requer ,licença para
nha que dara como resultado altas modIficações no SI' I t d

.

d
MartIm Hornburg e fne- estabelncer-se com uma Carpintaria a e:strada itapo-

d d f
'

u e na n en encla e d' IT'" ,. •• •

qua ro os uncionarios municípaes. ' C" I PRE
a �J owe. ',.', ' cu, neste Mumclplo, Idem.

MAS, (cá entre nós que ningLféin nós ouça!)
orupa, o

.

mposto -

: 'Ele, brasileiro, solteiro, DIA 2-10-46
d d

DlAL, relatIVO ao 2°. Se-"I d d' '1' d" ,

h"
-

b I'ca ê autorida e para tomar qualquer medida morali- mestre. ,av�� or" o�lcl�a � e 1545-Germéino
.
Sc utzer- ras. req�e� Icença

zadora pois si até bem pouco tempo era o proprio Não satisfazendo o pa- rt,esfl'lhented nGo 10, OH es- para de�olir sua casa de moradia, P?ra dar l��alr fiPrefeito quem vivia fazendo as suas pescarías com t f'd
� o, I o e ermano orn- construçao de uma nova em alvenanra e' II)O os, '

gazolina, chaufeur e caminhão da Prefeitura Munici- gf·am�n o no tr�be�1 tO m.e'�, 'burg e de Ida Schumann. sito a estrada Itapocú H�nsa idem.
Icara o con ri um e sUJel- EI b '1' I' .

'

p,�l de, Jaraguá do Sul?! t
'

It d
.

20°/ JS a, rasl eIra, (so telra, 1.346--VlUva Erna Mahfud-bras, requer licença
o � mu f e, /0. so. re lavradora, domiciliada e demolir sua casa' a rua Gumercindo da Silva, idem

:::::D::::::::::::::::::::L:::::::U:::::::::I:::::Z::::::':::::::D:::::::�E'�:::::::::::S:::::::O::::::::U::·:::::Z:::::::::::::::::: �oêi;:f�o�sd�d��f:�:i���r� �lh�i�dei�teCGer�t��tesedTn��ritfi� ��>nst���7 um�e����dotiP�c��;�H�f�!s·eml'dreil���a:ii�errd�
,

:.P. _ , flL. T
.

d P f"t
a e us avo owe e tIJolos SItO' a estra a ltapocu ansa, - em.

Meso�r�lrlal da Jre el u: MQria Bonath Töwe. 1558-Lothar Carlos ·,Eer_nsto' Sonnenhohl-bras
ra umClpa e aragua .

.

.

do Sul 5 de Outubro de r�quer requer ll�ença p�nt_ura. externa e� sua casa

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel.:34 1946
' Edital n. 2115 de 17-10-46. SItO a rua PreSIdente Epltaclo Pessoa, Idem,

.

ReRidencia: Benjamim Constant, 136 _ Tel. 12
.

f. VOSGERAU Leopoldo Zilsdorff e 1357-Teja Lessmann-bras. requer licença con5�

Linda Kirschner. truir um galpão 1l0S fundo de sua casa sito' a r,uaTesoureiro Ele, brasileiro, solteiro, Gumercindo da Silva .

pedreiro, domiliado e re- 1361-- Elias, ßrunhago-bras. requer licença coils

sidente neste distrito,' eni truir uma casa em alvenaria de tijolos, em, sua pro-
Tres Rios do Norte, sen- priedage, sito a estrada Vila Nova, idem.

,

do filho de Emilio Zils- 1565-Herberto Schinzel-bras. requer licença
dorff e de Helena Sievert construir muro, 'em alvanaria' com travessas de ma

ZilsOorff. deira, em frente de seu terreno, sito a rua Dom ingos
Ela, brasileira, solteira, R. da Nova, idem.

.

doméstica, domiciliada e

residenta em Corupá, sen
do filha de Eduardo Kirsch-
ner e de Hulda Eil�e
Kirschncr. .

'

por Quinta Ferino

AGUARDE

,

. 'í

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

............ � .

a························· .. ························ .. ,· ··········D

Ir·õAN·c·õ··iiõ-õsTR·IATc·õM·�ic-i·õ··Di··s:·-cATiR·INisji:···!!
•• Fundado em 23 de fevereIro de 1935

DEPENDEHCIAS EM: IAraranguá
BIumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas

.. Concordia
ii/ Cresciuma
!! Curitiba
ii Curl'tl'banos

Faz todas as operações I:)ancarias no 'Paiz. como' c9branças. descontos.
emprestimos. financiamento. mediante caução' de titulos comerciais.

H florianopoJis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante

ii ,Gaspar taxasmodicas.

:: Ibirama I\bona em C /Correntes os seguintes juros:
ii lodaial
ii Ituporanga I A Disposição, sem aviso, com retiradas livres

ii Jaraguá do ,Sul pard qualquer importancia "
2% ii

!! Joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres ,.

ii Joinville de Cr$ 1.000,00
.

,5°i. g
ii Laguna Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,()O ' ii

�� k;!t�� dep. iniciai� a partir. de 'Cr$ 20,00 'H
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% 11
H Piratuba Com Aviso de 100 dias ,5% ii
!! Porto União Prazo Fixo de 6 meses 501 !!

i} Rio de Janeiro /0 ::

ii Rio Negrinho' Com Aviso de 120 dias ", 5 1/2%" ,ii
!! Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses '6% '::

.:!�:; T�:a' irÓ�:��:�o
dó Sul Os juros são pagos ou capitalizàd�s semestralmente

o

:.1:::::.,:::1::::'A econom ia é a bas,e da pr.osperidade _

ii Tijucas Deposite as suas economias no

11 Tuubarão Banc;o Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA.

�� V[�:�:anga HORARlO: Das 9,30' ás 11,30 tl das 14 ás 15 horas 11
n

Aos sábados da� 9 às 11 horas
" ii

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

CAPITAL INTEGRALIZADO 'CR$ 6,000;000,00
RESEl�V�S CR$ '4.000.boo,00

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emilio Jourdan, 115

End; Telegrafico "INCa"
" Caixa Postal,'1 O -Telefone, 75

MATRIZ: IT,ATAÍ E ?ara ,.que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar o presente t'úital que
será publicado peIa impren
Sa e em cartório onde, será
afixado dU! ante 15 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para OS

tins legaes.-

Secretaria da Prefeitura MunicipçL de Jaraguá
do Sul em 30 de Setembro de 1946.

Manoel Luiz SilVêl- Secretario

ARTUR MÜLLER Olicial

Macacos Hidraulicos
:::::::::::==========================� ,

para automoveis e oütros acessorios bem
como peças ford, Internacional e Chevrolet.

Radios: § A It A rI" O G A e

TROPI�AL M.A..§TER..

V. S. encontrará na

Sociedade RECOIN Limitada
, Rua Mal. floríano, 58.

NUNO·R EXISTIU IGURL

pARA FERIDAS,
.

E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,

ICCC{!RAS,'F R I .E I R AS,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1111�li=U=U=ii=ii=ii=!i=m;!�!l=!!=!!::::;:!iEE!11
i� t='ebre5 (Sezões, M�lárias, iii Pois isso V. S. sempre consegue

iii 1-1 LJ
. Impaludismo m

na Casa. ERICO BRUHNS,iii Maleitas, Tremedeira 1=111:' I
' Casa· de Moveis IIII JARAGuli DO SUL Rua C,l. Emilio Jourdnn, 62 �

m
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - iii L__...;;;;;;:=================-___ Vitõrio Lazzaris

m
o:: � Jaraguá do Sul - Rua Domingos,R. da Nova�

... "Capsulas Antisezonicas III ----V-e-n-d-e---s-_-e----- , � Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

.1.1.1 Minancora" .I.�.� .

I
se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS

III III Serraria com fazenda, diversas benfeitorias e Em estoque e sob encomendas.

1:1'1: Em Todas _as Boas Farmaeias 1:1'1: 2.600,00 m2. de terras.
Enfeites para Caixões Funerários.

O lnreressado poderá enrender-se diretamente

iii É um produto dos Laboratorios MINANC0RA �i com o propríetario VENDE-SE
1:1'1:

- Joinville - Sta. Catarina- 1:1:1: sr. Portela Negocio de Secos e Molhados com casa. Tarn-

Rua Coronel Carvalho, 25. bem troca-se por sitio ou chácara com casa.

i=!i!ii!E!!=m!!�;!!i!=!i=!i�!i=ii__:_U=i!=!i=u=i SÃO FRANCISCO DO SUL Tratar com o proprietário.
.

Rodolfo Reinerl
Rua 10 de Novembro s/n. -

SÃO FRANCISCO DO SUL

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOO�E 'Adolf Herrn. Schultze· 1lIl
zes MARCENARIA EM GERAL 00
00 00
00 Oterece móveis "CIMO?' de todos os tipos da �
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 00
00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
00 de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00
� INSTALAÇÕES �OoMP.LETAS DE: o

o m
re:s Dormitorios 2:3:S

00 Salas de Jantar' 00

I; CÓ���rit�,rj)s m
00

Moveis rusticos e outros. 00
100 MOVEI') AVULSOS COMO: 00
00 Cadeiras 00

Seguros
I 00 Poltronas fixas e giratorias 00
00 Mesinhas de c.entro e para radio

�Procura-se um, pratí- '.'YPIRANGA" �
E entre muttos outros, a

I . Formado pela Faculdade de Medicina da

I
co para serviço de bal- Caixa Registradora marca "RECORD"

Universidade do Rio de Janeiro cão.
. Afamada pela sua eticiencia, substitu 00

I
I f-FOGO - ACIDENTES - � �

B LU M ENAU
.

.

STA. CATARINA n ormaçoes com
..

TRANSPORTES;_ AUTO- re:s -indo as Caixas Registradoras de 2:3:S

________________________
B_R_E_N_H_A_D_P_T_&_C_I_A. M"�S. 00 ilivado ru�·--------OO

!�@!@®í@®!@)@!@)@!@)@f@)@!@®Y@®r@®Y@@Y@)�� _ � Toda a Ilereadoria á pronta Entrega 00;��
-

@) "MEDICAÇAO AUXILI- re:s _

� T A B "I Rcunuíd R írí des �
AR NO TRATAMENTO 00 RUA RIO BRACO 964 - TELEFONE 73

. • osse, sma, ronqul e, oUqUl ão, e es ria os • . DA SIFILIS" � , '00
m Jaraguá do Sul Sta. Catarina

00

I TO::c::�a:@�::T�::�:7o �!�lH� ���R��HIO I ��i��§:�:h§ =�=
(@ I n C O In P a r a v e 1 � MIINTO.h.:::A,!DIII'\.AGEL.O

� Pl!ilofíll d� nogirO P�lol�Oi� � �iJQ�I�I�!!!JI!�! Geral

�. o PEITORALMAI§ €COl�]I1E€C:mO NO BRA§IL � I�Ú"_'_';'::::::"o: H. KELBERT
� �

��

� � IlESPINHM

�@l®@,;@@..;@@;.@@.i@@)..@�@.i@@)..@@;.@@}..@@J@@}t 1'f1lTU1.A8

ÚLCII....

r���In;;�;;;to�!
� de Música �
� EM GERAL, ESPEÖALMENTE �
� Gaitas - Pianadas �
�- de 24 a 120 baixos. �
� Bandoneons - �
� Pianos - Hermonlos. �

�
Instrumentos pera Bandas-
Orquesras e Iazz-Bands. Vi
trolas, Pick-Ups, Radiolas.

� Enfim tudo, que for do ramo.

.� Peçam preços e demais informações ao Represeutante:

� PAU L O K O B S �.
� Caixa Postal, 39 - SERRA ALTA - Sta. Catarina. �
�������...............�

AGRADECIMENTO

WALDEMIRO MAZURECHEN
E SENHORA vêm, por este meio,
externar ú seu sincero agradeci
mento a todos aqueles que, de qual
quer forma, demonstr-aram comparo·
tilhar da grande dôr que os atin
giu pela perda da querida filha

Jaraguá do Sul,
Outubro de 1946. __

COMPRAREI MAIS BARATO__

faz�:�::os . ,.,
••

Suspensórios
Sedas

Perfumes EIC., etc.

=====o=====_� "MEDICAÇÃOAUXILIAR CHOCOLATES EM
Moveis Estolados

.

NO TRATAMENTO DA TABOA
SIFILIS" .

I
diversos tamanhos, - das

"[RDZFIRO" . FRACOS E ANtMlC081
.

melhoresfabricasdopaís.
. L T_I Acaba de receber à

I
'

.. · o ,I, r- 'o '-oe

Jl' �l�?:���.
t.

Casa Real
Elegancia, distinção e bom gosto V. S.

i
IlIpllpll_ .... ,- defronte ao Cine Buhr

encontrarà só nos afamados MOVEIS
ESTOFADOS CRUZEIRO. To....

II Poltronas pare radio - Divãs - Tape- R••Frl.�.. A rnmOrnl'all�ates - Pessodetres, tudo V S. encontra-

111 Bronault.. .

.

H. lJu .

u lJ . U. •

.�
rà á Rua Marechal Deodoro da

5\-
-

E f I
F 9

�u�·

�l.. onseca, 31 .
- Fone 22 .

C I
1., o:"ln .sc.",.. Escrituração Mercan-

Vlt'.HO CREOSOTADO '1 C bilid d
__.=_====o==--==_

tI' onra I I a e -

E" U� BERAOOR DE SAÚDL
�.

.

seções - Cobranças -

. Serviços Comerciais
em geral.

Registo de Firmas-
Defezas Fiscais-
Contratos - Naturall-Não sofra de indiges

tões, use

Bitter Aguia
Clinico �e' Olhos, Ouui�os, "oril, fior�antH

. Dr. Arlninio Tavares
Professor Catedratico de Biologia do lostittu!o de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe oIos serviços clinlcos e clrurgicos do espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso, da Assistenc.ia"ública do Rio de Janeiro

·Empregado

_..M

_IDM

.ART""

..ANCHÚ

..

�!�� '!02UA:'!.A: IYIIN___ _ TÓDA. ,. ....TII.

COIIRA casra,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

I1FECÇÖES DO

�DURO CADELUDO. É faci I fazer boa diges
tão, quando se use o

IBITTER AG'UIA
II

T_ÓNI<O:�A·f:l,t;�R.
POR.EXêELt�CIA

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

- LOM8ßIGUEIRA MINAHCOBA
Verrniíugo suave e de pronto

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

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o St'U tilhinho .

E um produto dos Laboratorios Minancora

- JOINVILLE

Otimo traternênto V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
-BARmRESTAURANTE-

Refeições á qualquer- hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587

jARAGUÀ DO SUL - ôra. Catarina

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS E ACESSORIOS -

-- APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS--

- PREÇOS MODICOS.

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

- .Jaraguá "\-:io Sul -

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«Pàgina do Partido Pcpulcr»

lOUÇA
- Todas as quartas e sábados, às 21

horas, pela Ràdio Farroupilha, de Porto Ale

gr�, a VOZ DO P.R.P. ,

- Domingo. DIA 20-10-46 - PAG.4

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

INSCREVEU··SE NO P�R.P:
, Instruções para quaes
quer ccrrelíqíonôríos,

Do DR. ELlSIÀRIO CAMARGO' BRANCO". No dia '�� ?o corrente, �s 14 h<;>ras, defron!e a

Presidente do Diretório Municipal do D RD. em La- um g.rande edlf�clo da Avenína AlmIrante"" Barroso,
ges, nêsre Estado, acabamos de receber o telegrama

no RIO de Ianeíro, começou a aglome�ar· ee .

grande
seguinte:

' messe popular qu�, em pouco tempo, �mpedlU com-

-"Dr. Luiz de Souza. pleta�ente o transito e, em consequencia, �h.amou a

. Iaragué do Sul. ate�çao dos repórteres dos jornaes .q�e, évídos de
�

Diretório Municipal P.R.D. instalado á Rua Aris- novl?�des, começaram. à. tomar p�slçoes que lhes

tiliano Ramos número 6. Iniciamos trabalhos propa- proprejasse melhor lls�lstlr o q.�� fosse, '

ganda e arregimentação em meio grande entusiasmo .

E que se espalhara .a .notlcla de q.u� o grande
companheiros. Parebene nossa "Dágina" Correio do ��crItor. e pensador. brasIlel�o s!1r_: Plinie S?lgado
Povo dirigida nobre coléga. Autorizamos assinatura ma essmar _a sua flehe de mscnçao no Partido de

pare diretório. Correligionários Lages por meu in- Represen�açao Dopula�. . , ,

termédio saúdam ilustre. patricio e valorosos popu- .

Efetivamente, mars alguns minutos de espera. e

listas Iêregué pelo bem dó Brasil. ers que che.ga um a,utomovel do�d� salte, e a custo

CAMARGO BRANCO. consegue prsar o 15<;>10, o snr. Dhn,1O S91�ado.
,

A porta da sede do P.R.D. e recebido pelo Co-
mandante Bacellar e demals membros do 'diretórlo

. .

do Dartido, no Distrito Federal.
No salão principal e Dlinio Salgado seudado

por uma senhora que, em rápida apreciação sôbre a

vida e a óbra do ilustre 'patrici<;>, rnanifésta sua sa,
Os comunistas combatem o D.R.P. e fazem Lern tlsfação de vel-o ingressar no Partido de Represen-

de combatei-o. Este Partido não transige com os ração Popular. ,

inimigos da liberdade e da dignidade humana, com
A seguir péde a palavra um marinheiro da nos

os inimigos de nossa Pátria, com os inimigos da sa brava e invicta marinha de guerra que, em pala
crença religiosa de cada um dos brasileiros, com os

vres ferventes da patriotlsmo e entusiasmo pela cau

homens que teern no emblema do partide a foice e
se populista, faz sentir o extraordinàrio valer da

I b aquisição que seu Partido acabava de fazer.
o marte o, que é em lema de um país estrangeiro, Dor firn falou o snr. Dlinio Salgado que expli-a Russia.

O P E R À R I O 1 cou o porque da sua adesão ao P·.R.P.. cujo progra-

Corno trabalhador, cumpre o teu dever, profis- ma, conforme declarou, não colide, em absoluto, com

sionel, corno cidadão, inscreve-te no Partido. de Re- aquela doutrina que, ha alguns flnos atraz.. fundou;

presentação Popular. p�e�ou e ensinou a centenas de milhares de Bra-
, silelros.

'escola do ·lugar, que d.eu que recebeu a s�?esÜva "
Uo DR. �ERMES MATTA BARCELLOS, se

os restos dos s�us dias de�,ommaçao d� Escola cretário do Diretório Nacional do P.R.D., na Capital
a? . combate a 19noran- P�lI�.cesa, Isabel , e� me- da RepúbHca, recebemos o seguinte telegrama: .

c!a na. luta Po! �� ßra- ��cIda homenagem a R�� I
_ -"Dr. L.Uiz de Souza. .

síl maier e c�Istao. deutora. A Escola
�
Ja Ieragué do Sul. '

'."A Palavra", de Belo posta de 10 elementos, No �e�mo Jorna�, ou-· c?nta com uma Irequên- ,Em nOIJlQ Diretório Nacional e meu próprio fe- 2

Horizonte noticiou que chefiados pelo Dr. José tra not�cIa nos dIZ da c�a �e 32 �lunos e fun- licito ao prezado correlígionário pela magnifica pu-'
Díretörío, MJl.piçipª,1 :go. C�s,"a�, Sorra,ggt _ J��", ,o' tund�Ç.ao...dª .Esccla .�d� .

..mt?�ª:;Jla$�d,e" �o...P, R.P", 1>Hca-çaá;;"tPäginir--cJiõ;:'P:ft�0no�!{5crrt:eiQ"'Úo' Dovo".-P. R. D., de· Formiga, OP- percurso dé 18 kms.' a Varglllha. E a segulllt�, local . ."
"

Sauda ões" _:_
,

I .

,

ganizou uma caravana cavalo devido o ,péssi-. "Segundo comunicação A terce.ira: escola, fllll ç.
MATTA BARCELLOS.

que se dirigiu ao Rovoa- mo estado das estradas. epistolar recebida pelo Hadl} pela 'operidade dos
do de Cerrado O faz;endeiro José Luiz Diretório Estadual, por qorreligionários de Mina LAVR.A00H!
Dita caravana, com- Pereira Neto, num rasgo parte do Diretório Muní- Sanga Negra, municipio O lavradör é um dos responsáveis pela produ-
------.---- 'de pafriotismo, merece- cipal de Va:rginha, aca- 1?ncruzilhada" Rio Gran-

çã,o dos gêneros de primeira necessidade. Por isto
OUÇA dor' de elogio, doou uma ba de. ser fundada, na- Q,e do Sul, foi instalada

não deve ter seu trllbalno perturbado nem pelo excesÇ,
Todas as quartas e

casa ao P. R. P. pa'ra a quela culta !3 próspera no dia 12 de setembro, 50 de certas fiscalizações completamente inuteis,nenv
sàçados, às 21 boras, pe- instala,ção da Eseola que cidade sulina, por inicia- segundo telegrama rece, por'medidas oficiais que. o afastem de suas taréfas.
la Ràdio Farroupilha; de recebeu o nome de Pe- tiva do P. R. P. uma es- bido pela direção cen- 0::5 lavradores, en.fim, devem ser compre.endi-
Porto Alegre, a dl'o �Mestre, -em homena- cola de alfabetização, traI do Partido: dos em suas ne�essidades.

VOZ DO P.R.P. gern ao primeiro mestre ,"Diretório Min� Sanga 'O D.R.D. propõe-se ia trabalhar afim de que
--------------------- -c;<Vin1l para asso, Negra fundou dIa doze

estas necessidades sejam atendidas..
prar as cinzas que estão aula alfabetiz�ção pa_ra

NOTICIAS de' BLUMENAUsôbre as brazas; essas povo da re.gIao. ASSIm

brazas se transformarão tentaremos ar�anca�r d�s
em chamas e essas cha-I garFas da ,IgnoranCla o

maIS s,erão as labarédas m�I� um punhado de pa- _ O diretório municipal do P.R.D., em Blume-
que iluminarão todos os triClOS, .P!l�a que possam nau, está promovendo reuniões semanaes, às sextas!

I
rt:cantos de nossa Pát,ria. _com.

crlteriO. traça;r seu
feiras, sempre <:om grande comparecimento.

, Os politicos que não se camI?ho na conqUl�ta do Nessas reuniões 'cuida-se, principalmente, da

impressionem com a mi- Br�sll, � Igor" WeISS e
organisöção e funcionamento da estruturação. part,i-

nha volta, julgando que eu
Joao Sald�nh� . dária. .

vim para competir com
.

_ .,,< _
- Causou otima impressão e foi por isso mui-

êles, Açao SOCla},. Açao, Ç�l� to bem �ecebida a "Dágina do D.R.D." qüe se públi-
Eu não vim para lhes tur�l. e AçaQ Pohtll,a.

ca no bi-semanário "Correio do Dovo", de Jaraguá
fazer concurrencia nem Umd�s par� a grandeza. do Sul. "

.

para tirarqhes o pão dà da PatrIa! E o que pro-
_ O diretório municipal recebeu a visita do

bôca. �ß��mos e REALIZA- correligionário José Vieira Sibut, �iretor-gerente da
A minha volta tem um' 'Voz do Dovo", p�riódico de cultura cristã que, sob

grande .s�n!ido histórico: hP�ra a frente com�a= a direçã_? do populista.Dr. Mário Mo.n.tanha Teixe\ra .

.

E o relll�CIO da' ma�cha n elros, �ara a �On?UlS _
ex-capitao da F.E.B" cIfcula: em CUrItIba: .

InterrompIda pela negra
ta de nosso destmo. A

_ Regressou de sua vIagem ao RIO de Janel-
noite da dHadura e, haja gora ou nunca!

ró o sr. Edmundo Bramorski,' secretário do. diretó-
o que houver, ninguem rio municipal do D.R.D. de Blumenau.
poderá impedir nossa mar- OUÇA O correligionàrio Bramorski esteve em contá-
cha para a história 1»- Todas as quartas e to com a alta chefia do Dartido' Representação Do-

(Palavras de PUHIO SALGADO, sábado�, ás 21 ho�as, pe- pular. ,"C'

ao responder ao orador de uma
la RádIO FarroupIlha, de . A disposição de todos os componentes do di'

caravana. do Estado do Rio Porto Aleg,re. a. I retório local é a de, em pouco, tornar Blumenau

e que o 'ôra cumprimlmrar).·_ VO� DO P.R.P. urna potencia populista em Santa Catarina .

......................
�

*#MWEna i§.i3 BBiB �..;iiB Ei BH �

Em tua passagem por qualquer localidade ce

tarinense. verifica sl já existe um Diretório local do
D.R.D. No caso positivo, leva a êle tua palavra de
esrimulo. Não existindo, coordena nossos simpati
zantes, afim de que o D.R.D. tenha mals um centro
de irradiação.

-x .......x- I

Insiste com todos os nossos associados e sim
patizantes para que procurem escutar todas as quar
tas feiras e sábados, ás 21 hóres, o programa radio
fonico do P. R. P. na Rádio Farroupilha de Porto

.

Alegre.
'

,

----

Operàrio!
-x-x-

Todos o Diretórios Municipais, Distrltees, Sub
dtsrrítaes e qualquer correligionário, devem en�

vial7 seguidamente noticias pare ésta

"Pág�a
do P.R.P."

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

-x-x-

Quaesquer pedidos de informações, noticias ou

essínaturas deste jornal contendo a "Pégíne do
P.R.P." dever-ão ser dirigidos com a máxima urgen
ela para Dr. Luiz de Souza - Rua Mal. Deodoro, 21 O,�
Ieraguà do S41 - Santa Catarída.

O P.R.P. funda -mals ires
escolas.

�tRHENTO
�ttlEIROS

(Q) §21bäl((]) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade

1.6E 4.5a' 4 4gM+..u..&..aw..F�fp�j+�.I IA4mm Bm'hee-�..I EB ..

não' deve faltar ein casa algum_!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


