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Notas e

Noticias
o snr, Correia e Castro

Ministro da Fazenda de
clarou a imprensa que tres
serão os principais proble
mas da sua adrninistração:

será o Reino dos Céos. Fundcode da riamente, receberá; no Cer- combate a inflação, refor-
Hoje pela prímeíra vês Y torio do Crime e Feitos da ma tributaria e expansão
as crianças da paroquia Casa Popular Fazenda desta'Comarca, economica. Com referen-
sentirão essa grande Ielí-

EDITAL (Cartorio Ney Franco) cía a deflação declarou
cidade. reclernações sobreo serviço que a mesma será Ieita

ANIVERSARIOS. Dia 29 I forense da Comarca. E.. oportunamente e com

passa a data natalicía da O sr. Prefeito Municipal pare que chegue ao con- cautela, de forma a evitar
snra. Lidia Maílezzolli no intuito de responder a hecimento de todos, expe- perturbação económica.
agente Postal em Corupá uma solicitação da Funda- diu o presente edital, que -x-

e esposa do nosso arní- çäo da Casa Popular trens- será afixado nos lugares Deverão reunir-se no

Fpolís -A produção de pasta mecânica é industria go Willy Maiíezzollí, creve o seguinte: publicos, Dado e passado dia 4 de Novembro, em

agente do "Correio doPo ôe é possível a inclusão id d d J N Y k
. .

d
que floreceu rapidamente no Estado, contígencía-

- nesta CI a e e araguá ova or, os rntnístros 'O

da especialmente às necessidades da guerra. No
vo" .naquele distrito. entre os primeiros beneftà- do Sul, aos vinte e um exterior dos Estados Uni-

breve periodo de 5 anos, de 1939 a 1945 a indus-
Tambem no dia 29 rios do plano de cons- dias do mez de Outubro dos, Inglaterra, Russia e

tria surgiu, desenvolveu-se bastante, multiplica-
fazem anos o snr. Lauro truções por ser iniciado do ano de mil novecentos China afim de discutir o

ram-se as Iàbrícas e a produção chegou a atín- Braga, o arboricultor Al- pela F.C.P., de 1 a 10 (} quarenta e seis tratado de paz com a

gir, o maximo de 9 milhões de quilos, valoriza-
vino Seidel. de Corupá,e trabalhadores' ou operério, Edoar de, Lima Pedreira. Alemanha.

.

dos em 10 milhões de cruzeiros. Em 1959, Campos
os meninos Sergio Olivei não proprietarios de pre- Corregedor Geral da -x-

No�os era o unico produtor; já em 1945, ano da
ra e �rnesto. Lach 'e a dio .residencial e preferen- Justiça: Chegou ao porto de

maror produção, 14 eram os municipios que se dedí-
sra

'.
viuva Luísa Doubra- cialmente, com idade infe- Santos o navio americano

wa rior � 45 anos mas que "R bí M" t
cavam a essa industría. Em 1944, retraidos os mer- N 'd' 30 d E C

BITTER AGUIA o Im, oore que en re

cados consumidores, a produção foi, apenas, de .

o Ia , ona rna .0- possuam terreno em con-
é a vida do seu es-

outras cargas trouxe 6�3
57% do ano anterior. Entre as principais causas da 11m Mbahfu<\re. at senhorita dições de receber a cons- caminhões, 505 automo-

retração figuram a, saturação do mercado e a con-
nge org " OIg . rrução -prerendíd.a tomago. veis, alem de chassls e va-

correncia habilmente organizada Os municipios
No dia 31 faz apos, Aos interesados quel-

_/
gões ferroviarios.

produtores concentravam, em 1943, as 34 fabricas ? snr. Leopoldo �eIdel, rarn se dirigir ao Secreta-
P I

\ -x-

em torno da estrada-de-ferro Parana-Santa-Cata- Importante, asboricultor rio Ga Prefeitura pera - O itica O presidente da Repu-

rína, nos ramais da Linha 'Sul e São Francisco do
em .Corupa. .

melhores informações. Foi harmonisada a po- blica assinou decreto .n.o-
Sul, e no altiplano de Lages. N'produção foi qua- .

Dia 2.6, passa o .natah- Corregedoria Geral litica mineira do P. S. D. meando 'O Tenente-Briga-
se que integralmente absorvida por firmas locali- �IO do Jovem Moacir Bor- com a apresentação do deiro Eduardo Gomes, pa-
zadas no Distríto Federal e no Estado de São Pau-

a.

Tb' di 29 da 'Justiça. nome do snr. Wenceslau ra Diretor de Rotas Aere-

lo, não tendo havido fornecimento direto 'ao ex- .: ·am em � .

Ia ' as-
_ Braz, hoje um ancíêo de as.

terior. Em 1945, a índustría da pasta mecanica viu sl.nala o n�tahclo da sra. Editai 80 anos, pera o cargo Je -x-

declinar, mais intensamente, a curva da sua\produ- Lmd� Ble!ch, ,prof�ssora

IOD b--d Ed
futuro governador. O senado do Chile

ção.
em orupa. esrn arge or gar Os dOIS contendores, aprovou a eleição do
- Amanhã, transcorre o de Lima Pedreira, Corre- srs, Carlos' Luz e Bias candidato radical-comu-

Fpolis-Os dados defínítívos do Recenseamento Ge-
aniversário da srta. Aste gedor Geral. da Iustiça.na Forte receberão, o pri- nista pare a presidencia

ral de 1940 fixam em 1 178 340 o efetivo dá po-
Kuchenbccker, forma da lel.erc. meiro uma embelxade, e da Republica daquele país

pulação �at�rinense a 10 de setembro daquele ano., ARGEHTlNI:CHES TAG�BLnTT. ? FAZ SABER a quem o segundo um ministerio, o qual romarã posse nos

qs prmcipais aspectos' da composição desse eíe- sr. Antonio FranCISCO �I' interessar possa que dia- pois consta que a U.D.N. primeiros dlas de novem-

tívo sã� apontados a seguir. Um equilibrio qua-] ra,. agente �er.al de jor- Em Guaram i rim desistiu das duas pastas bro .

...

se perfeito entre a quantidade masculina e Iemí-: nais em. Joínville teve a, ,á sua disposição. -x-
,

nina se observa nas diversas especíücações em oportumd,ade d� nos rt::., Ante-ontem �egressan- -x- A Russia depois de ter

estudos .. Fazem exceção o grupo de viuvos, em que �eter o jornal Ar,�ent�- do. de seu babltual pas- O snr, Otavio Manga-I
saqueedotodas as Iabri-

. as mulheres, principalmente de 50 anos e mais,o- níchesWochenblatt., edí- selO.o concetuado co- beira será o candidato cas alemaus na zona que

são em numero, 5 vezes maiores que os homens, tado em Buenos. AIres e mer�Iant� dono. da Casa uníco ao governo da Ba- 'ocupa, está agora levan�o '

o grupo dos alfabetizados, onde os homens rígu- tambe� .comurucou que Brasil, fOI agredido p�lo hia. E isso pelo menos o pela força para o seu pais

ram com 22% mais do que as mulheres e ogrupo
o sr. Díresor Geral do De- vulgo Juca, conheCIdo que se depreende clas de- todos os tecnicos alemães

de atividades ew que as mulheres ocup�m eleva- i partamento do Interior e ,:agabundo daquela loca- clarações feitas a impren- o que d(>u motivo a fuga
dissima porcentagem apenas no que se refere' a

I Jus�i9a da União, deu'o lI�ade, qu� apôs a agres- sa por diversas figuras de grande numero de em

ocupa�ão domesticas. Agrupadas as idades de ze- I s�gumte despacho a�to- s�o foraglU��e. na Esta- dos dois principais parti- pregados especialisados
1.'o.a vmte (periodo de formação),de vinte a cin I rls!lndo � venda de JO�- çao Ferr�)vIarIa.. .

dos. para as zonas americana,

q�enta (peri�d? de !eprodução) e de. cinquenta a naiS e� Imgna estrangel- ImpossIvel ,se Imagl- -x- inglezd e francesa alem do

oitenta e malS (perlOdo da senectude) derivam se r.a .. N. 30656-46· Argen- nar que na epoca em Dia 29, embarcará para protesto desses pélizes pela
as pe�centagens de 57, de 4, respectivamente. tIlll��es Tage.blatt e�utro qUE" estamos atravessan- o Chile, o snr. Nereu Ra- violencia praticada.
Exclmdas as percentagens relativas a crianças Sol�Cltando \ !Iv�e Clrcu- do C?fi1 falt.a de. gente mos, vice-presidente da Como se vê, os proces

com !Denos de 7 anos,são fixados em 40,4.% os al- laças..1e per!ÓdlcoS.- NA- na�, .mdustrlas amd.a h!l Republica que ali vai re· sos sovieticos não dife-

fabetIzados em 41 8.% os analfaõetos.' DA nA QUE DEFERIR. ,suJeIto como este, mutIl presentar o Brasil, como rem dos nazistas.

� P?pulação'catolica e a protestante ocupam �s me�idas r�stritivas.à a
.
soeiedade pass.ando chefe da embaixada, na Churchil tem razão

os 'p��melros lugares na classificação segundo a IIvr� clr�ulaç�o, no paIS mezes vagando e mco- posse do novo presidente quando' os nivela.

relIgIao, com 88 e 11%, seguem-se os espiritas com �e JornaIS edIt�dos" em I modando os que traba- daquele país. -x-

0,4%,ocorrem ainda, ortodoxo�. israelitas, maometa- lmgua estrangeIra, Ja �o·llham. - A soma total das- dívi-

nos bUdisJ;as, xintoistas, positivistas e de outras re- ram revogadaR.Alem diS-1- . ..

C �. G I
das norte americanas, tan·

ligiões. E d'e 0,39% a popula�'ão sem religião. ' so, a �onstituiçãO,. em I
senhOrita Chnstma Mura-

orr,ege orla era to públicas como parti-
Quanto á côr, 94,% são brancos, 5,2% pretos seu art. 14�,§ 5.:0 ass�- ra. culares, foi de 40.000.000

0,3, pard?s. A pe!c�ntagem de populaçã? de cor. gura
a PUb�I,c3:çao �e lI-I Consorcio Silva-Müller. Hon- I t I

-

C de dólares, em fins de

b�anca e �lev.adlsslma é de Santa Catarm3. posi. vros e perlOdlcos,I_nde- tem a tarde teve lugar o

'

ns a açao na 0- 1945,0 que, representou

ça�_de prImeIra plana entre os demais estados da pendentemente d� lIcen- consorcio do snr. Euge- marca. um aumento de . . . .

Umao; secunde-na Rio Grande do Sul, com 88,60/0 ça do poder publIco. nio José da Silva com a
-- 35.400.000.000 de dólares

de brancos; Paraná, com 86,5% e S. Paulo com84,9%. CLUBE �IPICO. �eali- gentil senhorita Maria Ira� Como já haviamos anun- sobre 1944

.

-x-
. _

sou:s� dommgo u.ltImo.a ny Müller. ciado, foi solenemente Em 1944,0 último ano

FpolIs (DEE)-Graças a orgamzaçao mode. eleH;ao da nova dIretorIa O noivo é funcionario instalada a Correição Ge- em que verific.aram despe-
lar do Instituto Brasileiro deGeografia, já se con- do Clube Hípico tendo a da Einpreza Frenzel e fi- ral nesta Comarca, no dia sas gigantescas com o

h�cem .o� «stoc�s» municipajs de alguns gêneros es?olh� recaido nas s�- lho do snr. Emilio Silva, 21 do corrente. esforço de guerra,o aumen-

alI�entJClos, eXIstente no Brasil a 31 de agosto gumtes pessoas: Presl- agente 'do Dep. de Esta- As 14 horas, na Sala to registado nas dívidas

ultimo. No levantamento desses «stocks» efetua- dente: João Emendoerfer tistica. do Juri, presentes as au- foi de 62 bilhões de dóla-

dos e� poucos dias, foram computadas apenas as tesoureiro: Artur Breit- A noiva é filha do nos-
toridades e serventuarios, res, sobre o lIno anterior

9uantI�a?es em :po�er �e atacadistas, exportadores, haupt; secretario; Alfredo so amigo João Otaviano o exmo. snr. Dr. Desem- o que constitu!u verdadeiro

lI�dustriais. � prInCIpaIS produtores do distrito da Jacob I?mendoerfer; Con- Müller e de sua exma. bargador Edgar de Lima recordo (S.H.I.)
sede mumCIpal. Os dados agoradivulgados repre· selhoFIscal; João :Marcat- esposa dona Helena Mül. Pedreira, assumia

apre-I
'

'

sentam,p'ortanto os «stocks visiveis, isto é, aqueles to. Ernesto Czernienvicz, ler.
' sidencia da sessão e di-

-

que o Agente. Municipal de Estatistica logrou re- Bruno Beseke, Alber- Ao iovem par os para- rigiu a palavra aos pre· rios por atos ilegais e

gistrar no rapido inquerito a que procedeu sem se to Bauer e Germano Alt- bens do "Correio doPovo". sentes. abusos q�e cometam em

ausent�r da séde municipal hoH. Diretor esportivo: Falecimentos. Dia 25 de Explicou, então, a fina- o exercicio dos 'respetivos

FIxamos, a seguir alguns stocks, em tollela- Germano Elmke e juiz corrente em sua residen- lidade da correiçãó, que cargos.

das existentes ém '1 390 sMes municipais no Pais: das corridas, Artur Mül- cia a R�a CeI. Jourdan tem mais um carater ins- Terminou. S .... excia; sua
"

112 267 de açúcar 796 765 de arroz, 10 097 de ba-Iler, � posse da nova di'l faleceu o sflr. Carlos AI� trutivo do quepropriamente suscinta explanação agra

nha, 10772 de batata, 43 895 de charque" 7 289 de retorIa terá lugar no dia bus, proprietario do Ho- punitivo, esclarecendo que, decendo a presença das

ce�olas, 140 �50 de farinha de mandioca, 20898 de 15 de Novembr09 quando tel Becker.. qualquer, pessoa, poderá autoridades e s�rventua

fa�Inha de trIgo, 14.4 233 de feijão, 4 443 de man- t�mbem, em sua sede so- O extinto contava ape- apresentar queixa contra rios, declara,ndo instala

te!ga 288 24� de mIlho, 590 771 de sal e 12164 de CIal, o Clube oferecerá nas 45 anos de idade e
autoridades ou serventuä- dos os lrabalhos.

trIgo em grao.
.

uma chUrrascada aos se- deixa viuva dona Elsa
Santa Cat.arina, relativamente aos demais Es- us associados. A'lbus e um filhinho.

tados do BraSIl, apresentava,naquela data, quanti- Casamantos. Realisaram-se - À Estrada Nova on

dades, pequenas de generos aJimenticios, ocupan- hontem na sala das audi- de residi[l faleceu c�m a

do, entretanto posição apreciav�l nos «stocks» de encias os seguintes casa- idade ele 67 arios, o snr.

banha (superado apenas por RIO Grande do Sul e mentos: Alfredo Kreutz- Elias Nico'luzzi de uma

S�o Paulo) cha!que (com Ri� Grande do Sul, tão feld com a senhorita Ire- tradicional fa�i1id deste
so a �rente),farmha de. mandIoca (em 4° lugar,an- na Emma Augusta Blank; munidpio.
tecedldo por Ceará, RIO Grande do Sul e SãoPau- Friederich Jenichen com a As, familias apresenta-
10), � trigo em grão (em 50 lugar, tendo a fren- senhorita Cilly Behling; mos nossos sentidos pe-
te RIO Grande do Sul e São Paulo). Germano Gadotti com a zames.

TELEfONE N°. 39

ANO XXVIII JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 27 '(ié Outubro de 1946 Sta. Catarina - N. 1.390

ali vão comungar. O dia
da 1 "Comunhão é um dos
mais ditosos da [uventu-

SAlTA COMUNHÃO. Hoje de, pois Jesús, em Ostia
a Igreja Matriz estará en Consagrada, tornará em

galanada para receber realidade o que lhes dís
as centenas de crianças

I
sera: deixai vir a mim as

que, pela primeira vez crianças, porque delas

Locais

DE ,FLORIANóPOLIS

Dr. Renato 1tValtep
M'É o I c o ..

II CIRURGIA PARTOS. DOENÇAS DE SE-II
ii' NHORAS. CLlNICA GERAL.

H Consultorio provisorio:
ii Rua Mal.· Deodoro da fonseca N. 507. i1
H " Jaragoá do 'Sol - Sta. Catal'ioa !!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:l Banco Popular e Agrícola t11 DA SfFIUS"

� Do Vale cío Itajaí - Matriz: BLUMENAU �H .

: AGENCIAS INSTALo\DAS EM: Brusque, Corupã, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, �:: t U"A Do.NÇA ."AvI"'MA

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul MUITO "1'11008011 "II.I'IA A P'A-

••

•• ..lUA • ..11._ A RACA. COMO

UM BOM AUXIUAR NO TRATA-
::' MDITO otnl! OI'lAND. "'-A.ELO

U •• oABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Depositos com juros- d dteposição=Isem limire) retirada 'livre
•• A disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
.. com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . .

:: Dep. inic!al Cr$50.000,00 cjretíradas sem. s/aviso e-s 20.000,00
Depositos com aviso-Ret. diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas

.. mjavíso prévio de 50 días 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dias 6'/.
:: Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2·j.;,Por 12 meses 6'/.
.. Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada.

Dep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti-

.. radas semanais sem evíso até Cr$ 1.000,00 5'/. ,

..

Dep. limilados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

:: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/.
:: Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

:: retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais.
"

. . . . 6'/.
:: Faz todas as operações banca;::'as, corno, sejam: cobranças, descontos,

..

"1
passes. deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

11 MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO
,

PAIZ (�
H. !?erviço atencioso e rápido ,�Hl
:iii ••••••••••.•••••••••.••••••••••.•••••••••• '
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@í@ ®!@) @!@ ®i'@ � Instrumentos �
PA R A f E R I DA S, Cure seus malas e poupe � de Música �C c: seu bom dinheiro com-
E Z E M A oJ, prando na

EM GERA.L, ESPECIA.LMENTE

INFLAMAÇÕES, , � Gaitas-Pianadas �

Uc ; I CE [I ! RR : �, Fd� t�B��Joa II. �O�!Ta ! -ss:.; I
, -

�
Instrumentos pera Bandas -

�ES P I N H A S, ETC. a que dispõe de maior Orquestas e Jazz-Bands. vi-
sortimento na praça e ofe- trolas, Pick-Ups, Radiolas.

rece seus artigos á � Enfim tudo, que for 00 ramo, �
preços vantajosos. � Peçam preços e demais informações ao Represeutante: �

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA � PAU L O K O B S �
���� � Caixa Postal, 39 - SERRA ALTA - Sta. Catarina. �

�.)E HEmORRÓIDAS \.
-------------------------------------

, 'Prefeitura MIJ-
'� Hemo.Virtus nicip�1 de

,

'" _

.
'JaraguadoSul

�- �,�� '��-�.ml��T>���-�

1E111n[]l]�
�

NUNCR EXISTIU IGURL

o ANJO �ROTETOR DE SEUS FILHOS É A ,
lOMBRIGUEIRA MINANCOBA,

ii} UI[H;1111:[II�lulllJ
::) A alP'IU. _ A"I'II!BENTA .OB

:: IN"MPM ""10111." TAl. CO"O,

Vermitugo 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 tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MlNANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
- JOINVILLEI!! I

.. I

:: i
"I

R.U..An....

IESCI'I6FIJL.M
n..INHAB

P1nULAB

CIL.c:.I'I_

IICZ.Md

I"IrI'lIDAB

.1I1'1T1'I_

"ANCHAB

Vende-se
Serraria, com Iazende, diversas benfeirorlas e

2.600,000 m2,' 'de terras.
O ínteréssado poderá entender-se diretamente

com o proprietário

sr. Portela
Rua Coronel Carvalho, 25.

�ÄO FRANCISCO DO SUL

mUflrla aell.
se encarrega de cuidar

do seu estomago.

.Cherrascada; Doces, e Caíé. ,'"

A festa será abrilhantada .por um otimo Jazz.
A noite GRANDIOSO BAILE

Convida-se o Público em Gral.' De ordem do sr. !Jre.

A COMISSÄO feito Municipal .torno pu-
---------- blico que durante o mês

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

'Mo�v-e-.::-s-E=OS=t=O=fa=d=O-s� "NMOEDTIRCAATÇA�.A°EANUTXOILDIAAR ��s�:::���o aJ�ecg�:i:�u�� :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
�YJ

_ .

,

,SlfIUS" ��ln�Ci�:1 1�te������á �� Dr. Alvaro Batalha - MÉD1Ubd,
. "[RUIEIRD" FRACO"_!':�MIC08 J

�;'Il!:'á;.I�JI�t��O2'���:
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.
COflv.l.sc�. Tesouraria da Prefeitu-

VI NHO CREOSOTADO ra M un icípal de Iaragué :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AGUARDE
"t U�,G"R"DOR DK SAÚDL

��4�UI, 5 de Outubro de
-

..

...
-

h
I F. VO-SGERAU VENDE-SE

to-tt-4& tO-tt-4,&
. II O I Tesoureiro Negocio de Secos e Molhados com casa. Tam-

FÉSTA POPULAR
----------... bem troca-se por sitio ou chácara com casa.

Tratar com o proprietérlo.
BRANCO E AMARELO Tenha um estornago Rodolfo Reinert

Oferecemos aos melhores I forte, usando

preços da praça. BITTER AGUIA. Rua 10 de Novembro s/no - ,

ENGENHv RAU LTDA.l---------
SÃO fRANCISCO DO SUL,

�iC-r.J===��;:;;:11.0=-KÜ�=-&=R;;9�i .

ii 1-e lJre5 Maleitas, TremedeiraIOF E R R A R I A

J.I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"1"1'1"1 O Fabrica de Ferramentas A·gricolas. O
II "C I A f

"

O Segas Rotativas para Arados.

�.::
apsu as n rsezomcas III, Rua Marechal D�odoro da Fonseca, 183.

I� MI"nancora" ::: O JARAGUÁ DO SUL
:::

,.
III =::::::::> c::::::::::..::::><::::::oc::::::..::=:ac::::::..:::::�c:::::>-�c::;:::. c:::::;::::.

5x1
A COMISSÃO III Em Todas as Boas FarrnaClas, iii, portaria de 10 de Outubro

---------------- IIIÉ um produto dos Laboratorlos MINANC0RAiii de 1946. .

I�
.

.Toinville - Sta. Catarina-· III
!!ii!!n=!i=!!i!!!!!!i!;!!=!i=i!=!:=!!=!i=!=1:==::;::::1

FESTA ,ESCOLAR VARllfS
Otimo tratamento V. s.' encontrará no

Hotel Jaraguá
-BAReBESTAUBANTE-

Em Ribeirão Grande do Norte.

Realizar-se hoje em Ribeirão Grande do Norte,
uma festa, escolar, em beneficio' da escola.
Haverá tombola, tiro ao alvo, leilão de prendas etc. �

Elegancia, distinção e bom gosto V. S.
encontrará só nos afamados MOVEIS
ESTOfADOS CRUZEIi?O.
Poltronas para radio - Divãs - Tape-

tes - Passodeiras, tudo V, S.

encontra-�rã á Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, 519. - fone 22

_===:=::=0=:;=:=::=_

USE A POMADA NO LOCAL E

BEBA AO MESMO TEMPO O LIQUIDO

Refeições á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

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

em beneficio da Comunidade Evangélica
de Corupá.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

PRECISA:

Vir para Cumprir
Vêr para Orêr
Arriscar para Ganhar

Todos para Oorupâ para conhecer a nova

Oalifôrnia. Haverá Linha de Onibus da pra
ça até o local da Festa.

Macacos Hídraalícos
===========================,0

pare automoveis e outros acessorios bem
como peças Ford, Internacional e Chevrolet.

",,_Radios: § A R A rJr O G A e

TR�PI(::AL MA§TEB<t-

V. S. encontrará na

Sectedade RECOIN Limitada
Rua Mal. floriano, 58.

VINHO CREOSOTADO
"SILVlElftA"

...._ ......
To••••
R.,'ri.d..

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
,

-RAIOSX-
Diretor lUédico do Hospital "São José"

- ATENP.lE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

BronQult..
E.crofulo••

CONCEDER -'LICENÇA:
De acordo com o ert, 1M do Decreto-lei

n. 700 de 28 de outubro de 1942;
A Isabél A. Pereira Lima, Auxiliar de Estatísti

ca, padrão "f", do Quadro-Único do Municipio, de

noventa dlas, com vencimento integral.
Comunique-se

ass.) - Ten. Leonidas C. Herbster
Prefeito Municipal

o Prefeito Muníc ipal de Iaragué do Sul,
resolve:

Casa de Move'is

Vitõrio Lazzaris

� Jaragu� do Sul
'

=.
Rua D�mingOS R. d�Nova*

� Movels, Espelhos, VIdros e VIdraças. Corta-�
se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

tipo. - CAIXOES fUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões Funerários. r

- I

587

),

E
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Realizou-se na semana-finda em Joínvílle, a .. ÍIIIIII__-----------

5s. Olimpiada Colegial, patrocinada pelo Centro
_

_

�!����ntil "Cruz e Souza", anexo ao Colegio Bom -1111 ' 1111- ��l�C�L�IN�IC�A�DE�O�L�HO�S"!!!'!'!'!!'-�UVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO II
As provas tiveram inicio no dia 12, isto é t?: ::::�': ....:::: ::::'l! jj DR. SADALLA AMIN ii

sabado, �o estádio, do América F. ,p" c�n�inuando Hp H � TI \\1 a] ltíl IV ct]Ir� 11-PIlli K
....

na manha de domíngo no pateo do 'Colégio. ii ii
ffill '1J c011lJl 1l\\@ � lL� 1j :1 CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS

A Olimpiada foi brilhantemente vencida pe-I H ii :: :: ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA

la e.quipe do Cie�t,ifico, seguindo-se de perto a ii

O
H PROPRIETARIO A =i II «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

equipe da 3s. série I ii , ii Rua Marechal Deodoro, N. 158 ',:i::,'::i::
HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

Os vencedores por série nas provas dispu- II ii :: R doinville _

tadas foram os seguintes:
.

H ii --
•

400 m. rasos - Cientifico, 4x100 revesamen- ii S ii ::

S
�����������!!!!!!!!��������

to - Cíentílíco: dardo - 4s. série;' disco - 3'. Conta- !! !! SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- ii
.

dor; éabo de guerra - Cientifico; Salto em distan- !! H SITO DE LUBRIFICANTES,!i CI------____,--------------,
cia - Cientifico; Salto em distancia - Cientifico; ii

T'
li COMBUSTIVEL E ACES- :: T pr. Arquímedes Dantas'Salto em altura - 5' ano; . Salto com vara - Õ' ano; ii ii

Lançamento do peso - 3' ano; Pentatlon, 3'. ano; ii ii SORIOS� LUBRI- jj E ii
A classificacão final foi: ii ii FICAÇÃO

.

CARGA DE ii ii ••ves•••
Campeão: Curso Cientifico; Více-campeão : iiO ii BATERIAS E CONCERTOS HN 11

3a. série ginasial; 3'. lugar: 4a. série ginasial; 4', ii ii
DE

ii ii
lugar: 3'.' contador; 5' lugar: 2a. série ginasial; 11 ii PNEUS. ii' ii
6'. lugar: 1 a. série ginasial; 7'. lugar: 1'. 'I'ecníco, ,-\:::::::::::�j �\::::::::::::�.!

I. A. P. C.

Clinico �e OI�os, Ouui�os, "uril, fißr�Bntu
Dr. Arß'linio Tavares'

Professor Caledratico de Biologia do loslittuto de Educação de floricnópolis
Ex·Chefe <lios serviços cllnlcos e cirurglcos da especialidade no

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

Ex·lnterno por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

I 'formado pela faculdade de Medicina da'

IUniversidade do Rio de Janeiro

I BL U M E NAU. STA. CATARINA

LE IA ...

"O ESTADO DE SÃO PAULO"
assinaturas tratar com - RODOLFO FISCHER

Telefone, 55

I

A-\L�i--s O....... ,

Aos surs. Solemo e Guilherme Lourenci pare
não entrarem nà minha propriedade sern minha licen
ça, porque não me responsabllíso pelo que possa
acontecer aos mesmos,

5x1 JOAQUIM SCHIOCHET

r Material
para galinheiros e outros fins

·

de Cerc.a

VENDE BARATO

Olsen Irmãos Ltda.
RIBEIRÃO DO MOLHA

,

HOJE \,

Grandioso, encontro entre

Acarai X Ordem e Proçresso.
este formado pelo 15'. B.C, de Iolnville. '- Jogará o

quadro completo do Acaraí.
Depois do jogo haverá Soiree, pera os socios,

5a. Olimpiada Colegial
Por A.O.M.

"
'

COURA CASPA,

QUEDA DOS CA·

CHOCOLATES EM
TABOA

diversos tamanhos, - das
melhores fabricas do país.

Acaba de receber à

. Casa Real
- defronte ao Cine Buhr-

T.O�Ié:O��A:eI�l(R,
P'OR. EXCHÊ�CIA

� ��m�r�iallaa.
Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas
Defezas: fiscais .

Contratos - Naturall

seções - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral.

OticiaI

Agradecimento
BITTER AGUIA
é um possante estoma

cal, feito de raizes me-

dicinais.
•

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

� [� I � T � � I � Il __T_RA_NSP_��_::I_S.�AU::"
Profundamente consternados comunica

mos aos nossos parentes, amigos e conheci
dos. o falecimento de. nosso estimado

GUILHERME KOCH .Artur Müller, Oticial do
Registro Civil do r" Distrito
da Comarca r araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparf'ce

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim Je se habilitarem para

casar-se:

Empregadoque o bom Deus chamou a si no dia
corrente, com � idade de 78 anos ..

Agradecemos de coração a todos que
acompanharem seus ultimes momentos e o

enterro, os que enviaram coroas e flores e

acompanharam os restos mortais a sua ultime
morada, especialmente ao Rev. Pastor Wai(i
ner e ao Dr. Waldemiro Mazureehen.

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

BREITHAUPT & CIA.

Vva. Hetwiçh Weise Koch e Filhos ..

Edital n. 2.114 de 22-10-46,
Herachdes de Almeida

e Ecy Mascarenhas.
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciario, domiciliado e

residente em Porto União,
sendo filho' de José de Al
meida e de Mercedes de
Almeida.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Retorcida, sendo filha
de Pedro Pery Mascare-

nhas e de Maria Antonia
da Silva Mascarenhas.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante 15 dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legaes.

. ..

)araguá do Sul, 22 de Outubro de 1946.

tP�U::��C��::�:�i�
mos aos nossos parentes, amigos e conheci
dos, o falecimento de nosso estimado esposo,
pai, irmão, cunhado e tio

r�\JcPA:w.fkLIj$'-Ç�AQD",\Jo�&lJsP-�,.. Carlos Albus
falecido no dia 24 do corrente, com a idade
de 45 anos, viemos externar, por este meio, os \I.

I R G O I
nossos sinceros agradecimentos e manifester

IH): _

': .

o .nosso reconhecimento ás pessoas amigas
que nos confortaram durante o transe por que
passamos e tambem a todas as pessoas que
enviaram coroas e flores e acompanharam os

�restos mortais á sua ultime morada. �. Qan nQ mOl nrOQ c �
.

Jaraguá do Sul, 25-10-46. W o U UO LI U lI0 LI ••
Vva. ELSA HARDT ALBUS e FILHO I ,

'

--'-JO_SÉ_A_LB_US_e_FA_MI_L1A t mai���@t��
I , FRODUTO Df\

.� ]IDld1lll§tJrll21 de C21llç21do§ 111, (G;([))§c]ln maäos §o Ao' .�

'li CAIXA POSTAL, 11 ,
JARAGUÁ DO SUL

�.

SANTA CATARINA

��-��-��.

ARTUR MÜLLER

Dr. Wal�emiro Mazureehen
e.SA BI laliJ>!

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

. Raios Intra-vermelhos e azuIs.

,

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, M5

CI
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«Pàgina do
.t.

Pcpulcr-
P. R. P. Direção e Dr. LUIZ DE SOUZA I

Como 'Agir Individual
mente.

o Partido de Representação Popular
(P.R.P,) não tem o bafêio de "Partido do Go
verno", não tem dinheiro para comprar votos
ou o apôio de cabos eleítoraes; não dispõe de
rêdes de ernissôras ou de iornaes diários; não
pode fazer adeptos prometendo escolas, estra
das e ernprêgos públicos, pois não tem o po
der nas mãos; não conta o P.R.P. com quaes
quer facilidades ou vantagens para nada.

A única coisa que o P. R. P.' tem como

fonte geradora de irradiação dos seus ideaes
é apenas a fôrça de vontade e a capacidade
de trabalho e' de iniciativa de cada um dos
seus filiados.

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

t :-Procure os seus parentes, amigos e

conhecidos. fazendo-lhes ver que o Brasil pre
cisa do P.R.P. e, por isso, anime-os a consrirulr
um diretório provisório composto de presidente
Secretário e Tesoureiro.

. 2:-Constítuido o diretório, prornôva no dia
e no lugar que achar mals conveniente, uma

reunião dos primeiros 20, 50 ou rnais simpa
tizantes e, para essa reunião, convide uma;
duas ou tres pessôae da séde de seu ou de
municipio visinho pera falar sôbre as finalida
des e o sentido da marcha do P .R.P.

3:-Feita a reunião, escolhido o diretörio
definitivo, serão entregues as fichas para ins

crição e todos os derneis elementos pera; o

prosseguimento de uma vida automona orga
nizada e sempre crescente.

4:-Explique e convença aos receíosos,
aos assustados, as vitimas de prisões e violen
elas no tempo da dítatura, que não ha rnaís

. dlsso.c-qae temes uma Constíruição em vigor
que dá e garante ao cidadão o direito de se

associar e agir politicamente.
Só assim haverá crecimento, desenvol-

vimento e força.
,

Só com os proprlós punhos e com o

nosso cérebro é .que conseguiremos .o que
quizermos.

Nada surgirá por sl.
Ai está, pois, como cada' um deverá ag.ir

individualmente.

FALARÀ HOJE

ccrrelíqíonôrtc Plinio 'Salgado
�======================�================================================�==========

o
Conforme telegrama recebido do nosso representante á Oonvenção Nacional

do 'P.R.P., no Rio de Janeiro, fará uso da palavra, na sessão de encerramento daque
Ie conclave, hoje, ás 21 horas, o snr. Plinio Sàlgado, ex-chefe integralista e que, ha

pouco, aderiu ao Partido de Representação Popular.
.

A referida sessão será irradiada, entre outras estações, pela rádio Mayrink
Veiga, do Rio; Rádio Gaucha, de Porto Alegre (j por uma forte emissôra paulista_

Brasileiro 1 o Diretório de Ibirama.
Acabamos de receber comunicação oficial do

Tu que te sentes apreensivo com a onda de Municipio de Ibírama (ex-Hamônía) e que o Díre-
COMUNISMO que invadiu o solo sagrado de tua tOJ"Ío Municipal do P.R.P' dali, assim constituido:
Pátria, porque sabes que essa doutrina matería- Presidente _ Erwin Possamaí
lista destruirá a tradição religiosa do teu povo e Secretário ._ Roland Seifert
abalará a paz do teu lar; tu que sentes que a Tesoureiro _ Ricardo Deeke
pessoa humana é digna de melhor sorte, que a Agradecendo a comunicação que nos feita
de translormar-se em méra peça de uma máquí- consignamos os nossos votos de intenso labor pe-
na a serviço exclusivo do Estado. .

1 êxít d d P tíd d R tacã
Tira-te dos teus cuidados e filia-te ao

o exi o a causa o ar 1 o e epresen açao
Popular. ,

I Partido de Representação Popular -----,
-------,------

cujo programa tem como ftmdamentos essenciais: AdI-ada a 'a Conven-
a- o respeito ás tradições religiosas do po- •

vo e às bases indestrutíveis da familia brasileira; .

.

ça-O Estadual.b- o repúdio a toda 'e qualquer legislação
inspirada em doutrinas materíalístas;

c-·- a afirmação da unidade 'orgânica da Pá-
'

tria através o entendimento e o esforço de todos Noticias recebidas diretamente de Porto Alegre,

os cidadãos, sem distinção de raças ou de classes; de fonte oficial, informam que ficou adiada pera os

.d- o engrandecimento moral, intelectual e
dies 14 e 15 de Novembro próximo vindouro, no

economico da Nação baseado na educação de Teatro São Pedro, a Convenção Estadual' do

todos, na .melhoria das condições de vida dos tra- P. R. P. Gaúcho.

balhadores e no amparo dos elementos produtores;
Nesse lrnportantisslmo conclave politico defi-

e _. o combate, sem tréguas, contra todas as
nir se-á a posição .do partido face ás eleições esta

ideologias totalitárias, inimigas da dignidade do duaes de Janeiro de 1947.

homem, da soberania nacional � da harmonia en-
Reina grande inreresse e entusiasmo em torno

tre os povos;
daquele certame pois, ao que se diz, está assentada 1

f- a instauração em nossa terra de um Es- a ida de uma grande caravana de populistas da Ca-
--

t d D
- - � .

'

-��_. -
.. •. - píral Fe-dual-entre os ·quaes se contam os correlí-;

a o érãõcfatlêo earcaoo fiõs prlncípíos: cristãos. .

PI" S I d RdP dílhe D
de LIBERDADE e JUSTIÇA. gionenos mio a ga o,

.

ayrnun o a I ... e e-

Brasiieiro, de pé, pelo Brasil, contra o CO-I
putado Federal Gofredo Silva Teiles

..

munismol .

Avio�ou O Delegado do SegUiG�u�h�gadO
P.R.P. Catarinense. Embarcou pera a Capital .da Republtca, vià

aérea, o correligionário Dr. Luiz Alexandre Compag
noni que, como representante do PRP Gaúcho, foi

participar dós trabalhos da 2a. Convenção Nacional

do r'. R. P.
.

Com destino ao Rio de Janeiro onde foi par
ticipar dos trabalhos da 2a. Convenção Nacional
do P.R.P. seguiu terça-feira, de Floríanopolís, via

aerea, o snr. Dr José Veiga. preclaro Chefe do

P.R.P. no Estado.
--------.-------------

S. s. como delegado do populismo catarínen- Instruo0-es para' quoes
se por certo desempenharà brilhante atuação na-

-

quele conclave que é reputado de fundamental quer correligionàrios.importancia para a vida do Partido.

Em tua passagem por qualquer .localidade ca
rarinerrse. verifica si já existe um Diretório local do

P.R.P. No caso positivo, leva a êle tua
\ palavra de

, O "Estado de S. Paulo", em uma de suas' ulti- estimulo. Não existindo, coordena nossos sirnpatl
mas edições, sob o titulo acima, escreveu o seguinte: zanres, afim de que o P.R.P. tenha mals um centro

Crttlca severamente o "Dlärio Carioca" a in- de irradiação.
tenção de se entregar à pasta do Trabalho dc Go- -x-x-

vemo da Republica ao Partido Trabalhista. A peste Insiste com todos os nossos associados e sim-

do Trabalho, possui, segundo as expressões do ior- patizenres para que procurem' escutar. todas as quar

nal, uma significação muito nítida dentro de nossa tas feiras e sábados, ás 21 hóras, o programe radio

realidade política: é o elemento de ligação entre o fonico do P. R. P. na Rádio Farroupilha de Porto

Estado e as messes trabalhadoras. Dentro da ascen- Alegre.
dencia que estas camadas da população vêm justa- -------------------

mente conquistando na sociedade moderna, represen- Ie onde se faz necessarta uma politica maís energi
tarn uma das forças mais poderosas da nossa orga- ca de apagamento das rernenecencías políticas do

nízação social, nelas repousando, não apenas pro- getulismo. A tese estadonovísra impõe-se, ali, uma

blernas econornicos vitais, mas ainda outros, poltri- energice antítese democratica. "Não se compreende
cos e edmíntsrrenvos, de equivalente importancia. portanto _ conclui - que, em vez de realizar um ex

Através do Mlnlsterío do Trabalho, o caudllhozlnho purgo radical do gerullsmo naquele setor da politica

fronteiriço armou sua maquine demagoglca de usur- e da edrnlnlsrraçêo, se devolva justamente 'a gente

peçäo, dorninlo e gozo do poder. Através dele cons- sua, a 'agentes seus, a direção da peste vital. Serie

truiu esta sua espiirla sobrevlvencíe que é o partido uma politica suicida, não apenas pera o snr. gene

chamado "Trabalhista". ,E, pois, o setor rnais
' infec- ral Eurico Dutra, como pare seu governo e pera to

clonado da neclonalijíade, este do Trabalho. Aque- da á Nação".

Politica Suicida

,/

,�Y,(\O VIRal:
',.J � I)!\ �çAr

• (�WErZH INDUSTRIAl.
JO/NVflLE

(()) §211blãl.((J) (Marca Registrada)
I

Vi�g;m .especialidade
'"':" .

��ßÃ?�'RC(At
'" .

�l ESPEClf.l,llOADE

não deve faltar ein casa algulna!
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