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mou novo debate na

Camara dos Deputados.
Queremistas e anti-quere
mistas jogaram uma car

tada e, como da vês pas
sada, estes venceram por
64 centra 51 a moção de

aplauso pela data trans

corrida.
Tumbern o snr. Gois

Monteiro lembrou-se da

quele die memoravel, mas
parece que está desolado,

pelo resultado, pois decla
ra em entrevista:
"Minha opinião é que

os lideres das chamadas
correntes dernocráiicas,
quer aqueles que apoia
vam, quer aqueles que
combatiam a ditadura, não
compreenderam na sua

maioria, o gesto das for

ças armadas no 29 de ou

tubro, e nem o sentido do

movimento, que visava'

melhorar as condições do'

povo brasileiro.
Isto, não obstante o em

penho do atual presiden-
te da . Republica, qu
foi um dos chefes daque
le movimento, para que.

depois de realisadas as

eleicões de dois de de

zembro, íosse dada uma

organização politica ao

país, apoiada pelas for

ças democraticas, e cu

ja composição permitisse
resolver os problemas
prementes da atualidade
dentro de um clima de

confiança.
Ao contràrio, as com

petições e as rivalida
des pessoais nos díssi

dios, formigam e não ha
duvida que os extremís
mos da direita e da es

querda é que lucram.
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Assim Politicaem São Paulo, mais tu
berculosos do que em

qualquer outro país.
O indice, por 100.000

habitantes, é o seguinte: Dia 24, será a Conven- mocraticas e terminou
Capital Federal

327 O ção da U.D.N., secção de pedindo a seus compa-

��:9p�i� , 5
Santa Catarina, para in - nheiros que tratem carí-

(1939- J 941) 133 64 dicação de candídatos nhosamente os comunís-

Estados Unidos
"

aos cargos eletivos de 'tas, pois a sua exísten-

(1936) 55,70 19 de Janeiro de 1949. cia era legal como a .dos
Canadá (1936) 6252 -v- seus, mas que os deviam

-----

Inglaterra e Gales
' Realisou-se no Rio a combater idealisticamen-

A politica sufocou o I prolonguemmais e os tu- (1956) 69,22 convenção do P.R.P , não te.

problema administrativo barões do .cambio negro Alemanha (1956) 70,54 sem haver correrias, tí- -x-

no Brasil. vão engordando. I Itália (1956) 87,25 ros e pedradas, tendo a O senador Ivo de Aqui-
Desde as mais altas Da administração, es- França (1955) 122,67 policia cercado o edífí- no, em palestra, decla-

esferas até os mais hu- pecialmente de muitas Portugal (1956) 159,84 cio para garantir os con- rou que os integralistas
mildes administradores, prefeituras, somente se Rumânia (1956) 176,20 vencionais contra o po- havíam fichado o sr. Ne-

o que vale dizer que, usam os automoveis oíí- Japão (1936) 206,68 vo que do lado de Ióra reu Ramos como comu-

desd,e ,0 pres!den�e da ciais, o� funcionarios e Chile (1936) 262,54 apedrejava o edificio e nista.

República, ate o ínten- a própria renda, para a Isso é o resultado da dava vaias.

d�nt� do mais _!emoto propaganda politica �os sub-nutrição em que vive
O discurso mais im

distrito, todos estão vol- preíeítos ou do partido o brasileiro e nos enche portante foi o do snr.

tados para a campa- do qual são cheíes.. de vergonha e de pezar.
Plínio Salgado, que íní-

nha. p_olitica, def�ndendo Q�e lhes importa o Como esse, os proble-
ciou sua oração desobrí-

posiçoes de amigos ou sofrimento alheio se e- mas avolumam-se aos gando seus correligiona

proprias.
. '. _ .

les passam bem. e tem a centenares, esperando rios do juramento feito

A admlnístração fOI defender o Interesse que apareça um piloto para com ele.

relegad,a. a um plano proprio,
_

que na a�ual que mude o rumo da Historiou o Integralís

segundàrío, pouco Im- concepçao esta acima náo que navega ao sa- mo, resaltou seu sacrifi

portando, se continua a do coletivo? bor das ondas ... e do cio durante a guerra,

faltar o trigo, o açúcar, Ainda agora, a Estatis- senvergonhismo de mui- meteu o páo no "Estado

o feijão dos pobres, ou tica revela que morrem ta gente.
Novo" para dizer que o

se as mas cada vês se nas cidades do Rio ou J. JUSTO problema do mundo era

religioso - pois estava ele
dividido em dois cam

pos - o espiritualista e o

materialista.
Manifestou-se contra a

coalisão, que só prejudi
ca a eles perrepístas,
pois une as forças de-

vamos

navegando...

-x

Aos poucos vão sen

do resolvidos os casos

estaduais.
Minas, tem Wenceslau

Braz com o apoio do
P.S.D. e P.R. comra Vir
gílio de Melo Franco
apoiado pela U. D. N. e

parte do P.R. que ade
riu a. ela.
Estado do Rio, o snr.

Macedo Soares ..
Paraná, o sr. General

José Agostingo dos San
tos.
Bahia, Otavio Manga

beira, - caso virgem, pois
tem o apoio de todos os

partidos.
Até o dia 25 do cor-

----------

rente estarão resolvidos
todos os casos estadu
ais, entre os quais o de
São Paulo, que mais di
Iicíl está de resolver.

-x-

A. politica estadual
tambem se movimenta,
Chegaram o senador Ivo
de Aquino, o snr. Irí
neu Bornhausen, Henri

que Rupp. O Vice-pre
sidente da Republica
chegará dia 9
Parece que a coalísão

não deu certa, pois com

exepção da Bahia, a

UD.N. deve ter candi
dato proprio em todos os

estados.

Descoberta' Arqueoló
gica no Peru.

-x-

Até nosarraiais pesse
distas do municipio hou
ve um toque de reunir,
na manhã de segunda
feira e antes que retor
nassem a terra os snrs.

Walderaar Grubba e Ma
rio Tavares, dos quais o

primeiro devia chegar
naquela noite, como efe
tivamente chegou de sua

viagem ao Rio. Tambem
não compareceram os

srs. Leopoldo Janssen e

José Pasqualini, este por
doença.
Um dos dos membros

BAZAR ELITE

olra' por ano (media
i 939.44), não é uniforme A «Columbia Urliversi
em todas as regiões do pa- ty», anunciou a descober
is mas varia nas seguintes ta, no Peru, da tumba do

proporções 8.9 kg no Nor-I antigo Deus Alapaec, as

te, 7.9 no Nordeste 25.0 no sim como os desejos de

Leste, 45,4 no Sul e 66,5 um alto prelado que, se

no Centro-Oeste. gundo se acredita, foi o

A demanda do mercado ultimo representante da di
interno será, po.is no perio- nastia dos descendentes
do outubro de 1946a mar- mortais dos deuses pe
ço de 1947, de 643 mil to- ruanos.

neladas (7,6 mil toneladas A tumba, que se calcu
no Norte, 44,9 no Nordeste la ter mil anos de exis-

225,2 no Leste, 520,0 no tencia, foi descoberta no

Sul e 47,5 no Centro-Oeste. decorrer de uma expedi-

do diretorio, contou-nos

que veio de longe, com

uma cedula na mão pa
ra indicação do seu can

didato de preíerencía
para deputado a Assern
bleia Legislativa, mas.

saiu decepcionado.
Reunidos na mesa e,

diante de um signal do
chefe do chefe a este,
tomou o dito, que nada
manda a palavra e falou:
"Meus amigos, esta

reunião foi convocada

para escolha de um cor

religionario para ser in
dicado a Comissão Exe
cutiva para uma vaga
na. Assembleia Legislati
va e como nenhum dos
senhores aceita a indi

cacão, foi escolhido o

snr, Tenente Leonidas
Herbster para dísputal-a.
Podem assinar a ata."
Estava Iínda a sessão

pois a ata jà estava la
vrada,
E o nosso íníormante

rematou: "Foi assim que
se livraram dele, pois
tem que deixar a Pre
feitura e nunca será
eleito deputado."
Não tem duvida, que

foi uma bela rasteira ...

ção de membros da Co
lumbia University, presi
dida pelo professor de
arqueologia, dr. William
Detncan Strong. Após
seis !r.eses de escavações
no vale de Vira, no Peru,
a expedição arqueologica
voltou recentemente.

NOTAS E NOTICIAS
Os duques de Winsor, mo de azar, pois é uma mento e produzirà 100.000

(foram alvos do maior modalidade do "cun-can- kilowatts. Empregará va-
o.

roubo de [oías' já regís- play".
.

por sob uma pressão de
tado no mundo. Para ilustrar o mal e 1.250 libras por polegada

013 ladrões escalaram a velhacaria com que se quadrada � 'operará éI uma VãO melhorar os fun-

o predio do palacio e o joga, relatam que um temperatura de 1.000 graus clonarios públicos es

penetraram no aparta- catarinense, a pouco ehe- Fahrenheit. Os metais de- taduais e Ià não era sern

mento, levando consigo gado ao Rio, empregado senvolvidos pera reter sua tempo.
joias no valor de 57 mí- 'em importante casa, foi resistência a tão altas tem- O Conselho Admin's

lhões de cruzeiros. convidado por um amí- peratura - o ferro começa trativo aprovou o projeto
Imagine-se que o pa- go para uma partida em a derreter a 750 greus-tor- que aumenta de 1,4 pare

lacio era seriamente ví- um elegante apartamento, nou posslvel à construção 2,% o imposto sobre ven

giado pela policia e que, La deixou dez mil da turbina. das e consignações, sen

até hoje não foi possí- cruzeiros e, quando re- Outro novo aporfeiçoa- do que, do resultado, 40%
vel deitar a mão nos la- parou que tinha sido rou- mento nas turbinas a va- serão aplicados no au

drões. bado, foi a policia. Esta por foi enumerado pela mento do funcionalismo e

A polícíá do mundo compareceu mas nada Vestinghouse Electric Cor- os 60 restantes pera a a-

inteiro foi alertada, pois encontrou. poration, a 21 de maio. Administração geral,
teme-se que os+Iadrões -x- companhia já decidiu pro- A iniciativa, embora

tenham levado o produ- O Departamento da duzir turbinas a vapor venha gravar o preço ge-
to do roubo para o es- Agricultura dos Estados estandardizadas em seis ral da aquisição dos pro-

. trangeiro. Unidos acaba de revelar tamanhos diferentes que dutos, não deixa de ser

-x - que a safra mundial de variam em capacidade de simpatica, pois vem tirar

Os russos continuam a trigo em 1946 serà a 11.500 a 60.000 kilowatts das epertures uma classe

despojar a Alemanha de maior desde 1940. Desa uma variação suficiente laboriosa e mal paga, co

seus tecnicos e suas fa-I parecerão, assim, os re- pera fornecer energia para mo o é a' des funciona-

bricas. ceios de outra onda de cidades de 1.000 a 50.000 rios do Estado.

Depois das importan- fome no fim de 1946 e habitantes. Uma máquia Oxalá, que ela atinja a to

tes industrias Leitz, as principios de 1947. Aíír- de 50.000 kílowatrs está dos os servidores e não

fabricas de bombas-to- ma-se que essa produ- sendo construída pera a somente a dererminedas

guetes estão sendo trans- çäo ascenderà a. .. nove Riverview Plant Vor- carreiras.

portadas. 5.875.000.000 de alqueí- ger, no Texas, que fome- Tambem os funciona-

Assim, tambem as bom- res em contraste com cerá força pare a irrigação rios Municipais pleteiam
bas "V2", de Goettingen, 5.t50.000.000 em 1945. A do denominado Cabo da com justiça um aumento

jà estãc a caminho dar médíasranual de antes da Caçarola, do Texa (a pare o proximo ano, bem
União Sovietica. guerra era 5.914.000.000. a extensão norte do Esta- como a gratificação de

-x-· - x-- do),para as refinarias pe- um mês de ordenado pe-
Os jornais cariocas Desregendo-se entre as troliferas, fabricas de bor- lo natal, como lhês con-

continuam a fazer vío- mais novas e já práticas racha sintética e outras cedeu no ano passado o

lenta campanha contra fontes de energia acha-se. usinas químicas na mesma prefeito Rernaclo Seara.
o jogo do "pii-pal'', que, uma gigantesca turbina a

I
área. (S.I.H.). Quando ha dinheiro pa-

fechados os cassinos, vapor ora em construção! -x- ra gastar a rodo em cou-

passou a funcionar em nas o�icinas da G,;neral: Segundo inquerito asas superfluas, que se dê

apartamentos de luxo Elect�lc Comyany/ate ago- que procedeu o Instituto uma alegria aos servido-
Diz-se que o referido a m�l?r turb�na do mund.o Brasileiro de Geografie e

res do municlpío.
jogo està classificado co- medira 77 pes de

compn-I Esretisrice, os estoques
�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�=======;;;;;;;;====_ ,

vlsivels de arroz, em 51 de
! agosto ultimo eram de
! 796.765 tonelada, concen
.

tradas, em sua maioria, na

I area sul do país (661.715
tirou 81.40,% do total nacio
nal) e, dentro desta nos

Estados de São Paulo
(588.141 t) e Rio Grande
do Sul (260.425 t) deten
dores de (98.01% dos esto

ques correspondentes á

região êl que pertencem.
O consuno nacional de

Defronte a «A COMERCIAL LTDA» (Proximo ao Posto Rubini) arroz que pode ser avalia-
-- do em 27.5 quilos "per ca-

De acordo com o pro
fessor Strong, a desco
berta é tão importante
como a da tumba de Tu

tankamen, no Egito.

ROURAS FEITAS
ARTIGOS DE COURO

BRINQUEDOS
PAPELARIA e

MIUDEZAS EM GERAL

-- Preços exepcionais até Natal!
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 131

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prercítcra JMIlillIDlncnlDaR die
Jaragnã do §1U1R

ReqlJerimentos Despachados
Dia.50.9.46.

1564-Braithaupt Cia. requer licença pinturaportas e janelas de seu predio sito a rua Gumercin
do' da Silva. Idem.

1566- Augusto Schwarz- bras. requer licençaconstruir uma casa em alvanaria de tijolos sito a es
trada Tres Rios do Norte. Idem

1�71-Fritz Krause-bras. requer transf. imp. ter-
reno SItO a estrada Iaraguazlnho vendido a Nestor
Gonçalves da Luz. Idem.

1372- Eduardo Alexandre Masseneiro- bras.
requer transf. irnp. terreno sito a estrada Ribeirão
Grande do Norte adquirido de Dominio Da. Francisca.
Idem.

1573-Edwiges Gaedtke bras. requer transf. imp.terreno sito a estrada Francisco de Paula vendido a
OUo Manske. Idem.

1374-Julio Lucio bras. requer transf. imp. ter
reno sito a estrada, Itapocúzlnho vendido a Antonio
Lourencete. Idem.

1575-Severino Pedríbras. requer transe. imp.ter
reno sito a estrada Itapocuzinho vendido a Eduardo
Murara .' Idem.

1755-Alvino ôtrurz bras. requer transf. imp. ter
reno sito a estrada Ribeirão Grande da Luz, vendido
a Walter Drews. Idem.

15'17-Rudolfo Nicolini bras. requer transf. imp.terreno sito a esrr, ltapocuzlnho, vendido a Estefano
Norili, e Severino Ropelato. Idem.

o 1378-Alvino Strotz bras. requer trensl.lmp.ter
reno sito a estrada Ribeirão Grande da Luz, vendi
do a Arno Maass. Idem.

1579-Germano Gasehe bras. requer baixa imp.de um carro de mola (aranha) por achar-se o mes
mo írnprestavel, Idem.

1580-Germano Gasehe bras. requer transf. impde um carro vendido a Firma Comercio e Industrie
ôchlrnldt S/A. Idem.

1381-J. Heíse & Cia Ltda. requer licença pera
anexar a sua Industria uma fabrica de esquadrias Idem.

1583- Jorge e Lourenço Erching bras. requerbaixa imp. de sua Alfaiataria, sito a rua Marechal.De
odoro da Fonseca. Idem.

1584-José Erschlug & Cia Ltda. requer transf.
imp. da firma Olibio Mueller, pera a firma Sucessora
Idem. '

1586-Frederico Bartel bras.requer licença cons
truir rnausoléo na sepultura de Augusto R. Fritz Bar
tel, inhumado no cemitériomunicipal desta cidade. Idem

1387 - Frederico Staudr -bras requer licença cons
trulr mausoléo nas sepulturas de Ida e Adolfo ôraudt, i====================inhumados no cemitério municipal sito a estrada lta- ,

pocú Hansa. Idem. Mt' I d C ii
. ..

-1388.-Carios Heinzle alemão requer licença cons- a erla e erca ii Dr Renato 1Maltep I ii

:��l�t�si:;�;�l�������!�::�::��(�:�e:���: para galinheiros e outros lins II CIRURGI: - P�R;O� I D��ÇAS DE SE- .::.!:.I!:i:�:: 'um carro de um cavalo, e solicita ser lançado em VENDE BARATO ii NHORAS. CLlNlCA GERAL.
nome de D, Herta Gosch. Idem. ii Consultorio provisorio:1391-�omercio e Industrie H., Jordan S/A. re- Olsen Irmãos Ltda. ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca N. 507. iiquer transf, 1I11p. de seu Engenho de aguardente ven-

II 1.1 Jaragoá do Sol - Sta. Catarina lidido a Clemente Schmitz, sito nesta cidade. Idem. RIBEIRÃO DO MOLH,A ii1592-Curt Vesel requer transf. imp. terreno edl- �------------------ficado com uma casa de material, sito li rua Mare
chal Deodoro da Fonseca vendido a Osvaldo Harger.Idem.

«CORREIO DO POVO»

EsportesOficina Mecanica
Geral

H. 'KELBERT

-

Em disputa do campeo
nato brasileiro, legarem
domingo ultimo em Curi
tiba, paranaenses e gaú
chos.
O resultado foi uma

surpresa pois os perene
enses venceram. li peleja
por 4 a 2.
A renda desse impor-

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -
- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS E
-- APARELHAMENTO MODERNO

ACESSORIOS -

HABEIS PROFISSIONAIS-

PREÇOS MODICOS.

I � �omercial Lua.R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone, 40

-Jaraguá do Sul-
Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas
Defezas Flecals >

Contratos - Naturall
seções -- Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..-:::::::::::::.::::::::::::::::::::::....

Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

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

IDEAL Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES � AUTO
MOVEIS.

A MARCA DOS BONS PRODUTOS:
Assucar de Baunilha, Sal Refinado (pera cosinhe),

Mata Moscas.

FABRICANTE: a�11t18. MllEm
Rua D. Pedro II N. 69 Jaraguá do Sul

PAG: 2

ranre e sensacional jogo
foi de Cr$ 119.000,00 e o

seu movimento tecnico o

seguinte:
Paraná

Bolas p. linha de fundo 20
Defesas fáceis 10
Defesas deficeis 5
"Hands" 4
Impedimentos 2
"Corners" 5
Tentos 4
"Fouls" 11
Bolas ne trave 4

Rio Grande do Sul
Bolas p, linha de fundo 25
Defesas fáceis 10
Defesas deficeis 7
"Hands" 5
lrnpedlmentos 7
"Corners" 7
Tentos 2
"Fouls" 6
Bolas na trave 6
- Em disputa do mes

mo campeonato a Bahia
venceu Pernambuco por
2 x 1.
- Em Guarä-Mírlm, o

U Grafica, de Iolnvllle,
perdeu pera o Seleto F.C. ."

por 5 x 2.
'

- Hoje o Caxias, de Jo
inville, jogará em Floria
nopolls contra o Avai
F. C.

..

Dia 15-10-46.
1497-Trauthein Vollrath alemão, requer licença

BELOS EllEMAISpera remover restos mortais de Guilherme Reutcrs do :I
cernlrereo Catolico de Corupá pera o cemiterio de São UECÇOES DO Revela um telegrama deJoão, no municipio de São Francisco do Sul Idem. Londres que o professor1398-Frederico Lavin bras. requer licença cons- �3URO CABELUDO. M. Tikhov afirmou quetruir mausoléo na sepultura de Wilhelm Pieper, inhu- «não somente há vida hu-mado no cemrterio municipal. Idem. mana em Marte.como tarn-

1399-Leopoldo Peters bras. requer rransf. lmp. bem vida vegetal sernelh-�ITeno com a area de 15&168 m�2. �� Cl eskada ������������.���.���������������- ante a da �ITa».Oprincl-Isabel adquirido de Waldemar Luz, Idem. E
A

S 1 B -I
-

d EI t
-

-d d S A pal argumento em que se1400-Almiro Batalha bras. requer licença pera mpresa u . raSI eira e e rlCI a e . . flrrna essa assertiva consise�abclece�se com consul�rio médico a rua Nereu ������������.���������������--��- Je na variação do colori-Rarnos. no distrito de Corupá. Idem. Matriz: .JOINVILLE do do planeta, grandes1401-Antonio Belitzki bras. requer baixa de írnp. areas as quais são verdesindo e profissão sobre erafona de milho por não maís (Sob Administração do Governo Federal) no verão pardas no ínver-

�::!ar contluuar com esse mesmo ramode negocio i- ••!lA ".eISA 80S.IIUf. lalGllllA nONum esforço para con-
1402-;-Sell Erv!r1o bras. requer transf. imp. ter-I _.IHII... Eil EI.eQII � firmar a sua hipótese «as-

reno vendido a Jose Horwath. Idem. rro=botenlca», o professor1403-José André Daros bras. requer transf, imp Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa Tikhov e seus colegas es-terreno comprado de Oscar ôchulrz, Idem. rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos tão levando a cabo um1404-Roberto Gurske bras. requer transf. imp. 2 MOTORES marca GRAMME, de 97 �P, 470 rotações por minuto estudo metódicos de vidaterreno comprado de Antonio Schier, idem. 220 Volts, 50, CIcios. nas elevações geladas do1405-Leopoldo Hernackt bras. requer rrensf irnp. _DUIlt"IIDI1E'I�UB«m alI' MImNIi\\\D�Ã6 Kazartsrão, onde se crêquebicicleta vendido a Florenço Cesar Picinini. idem. MFMwlu�ie9� W.1� IWUEI�a.VRV as condições climético-at-1407-·Müller & Cia. Ltda. requer transf. imp de BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas. mosféricosejam sernelhen-um caminhão de carga vendido a Max FiedIer.idem. conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA, tes ás dos pleneras Marte. '

1408-Germano Gascho bras. requer averbação com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HPnos livros de lançamentos de�ta Repartição para o servindo até 50 metros de profundidade.�/r.ei�:m�ova firma Comércio e Industria Schmidt Artng(f1)§ IE�etrnc((J)§ lDatfa (()) Rar1417-Miguel Koch Filho bras. requer baixa dos
imp. de sua alfaiataria sito ti Estrada Nova Retorci- Sortimento
da Idem.

CDITRA CISPA,
QUEOA OOS CI-

completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de 1uz e

_ força de qqalquer capacjdade.
A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES at"mrlerá com presteza a ,\ualquer

pedido de instalação de luz e força.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguádo Sul em 15 de Outubro de 1946.
Manoel Luiz Silva- Secietario

VIDA EM
MARTE

•

Enfeitos para pinhei
rinhos . Cabelos de
anjo - Neve artificial,
recebeu grandes qu an

o

tidades.
.

CASA REAL
defronte o Cine Buhr. j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CO�REID-DÜLRQVO»

A Consliluicão
•

de casada com Ricardo
Ramthun, Maria Helena
Mohr, com 2 dias de ida
de filha de Guilherme
Mohr José Carlos Levan
doski, com 5 meses de ida
de filho de José Levan
doski; Oswaldo Boeing,
com 2 anos de idade filho
WillyBoeing. residente em

Itapocuslnho.

Dos Funcionários Públicos,
Art. 184. Os cargos públicos são acessíveis a

todos es brasileiros observados os requisitos que
a leí estabelecer.

Art. 185. E' vedada a acumulação de quaisquer
cargos, exceto a prevista no art. 96,noI,e a de dois I,cargos de magistério ou a de um dêstes com outro
técnico ou cientifico, contanto que haja correlacão
de matérias e compatibilidade de horário.

.

Art.. 186. A primeira investidura em cargo
de carreira e em outro que a lei determinar efetu
ar-se-á mediante concurso, precedendo inspeção
de saúde.

Art. 187. São vitalícios somente os magistra
dos, os Ministros ao Tribunal de Contas, os títulares
de oficio de justiça e os professôres catedráticos.

Art. 188. São estáveis:
• I- depois de dois anos de exercício os funcio

�ário .eíetívos nomeados por concurso!
H-depois de cinco anos de exe�cício os

.Iuncíonártos efeitivos nomeados sem concurs6
_ Parágraío único. O dispost� neste artigo

nao se aplica aos cargos de contíanca nem aos
que a lei declare de livre nomeação' e demissão.

Art. 189. Os funcionários perderão o cargo:
I - quando vitalícios sómente em virtude de

sentença judiciária;
H - quando estáveis, no caso do número

anterior, no de se extinguir o cargo ou no de se
rem demitidos medíante processo adimistrativo
em que se lhes tenha assegurado ampla defesa.

.Paráß'rafo _Únic�. Bxtínguíndo-se o cargo, o
íuncionárío estavel Iícará em dísponíbllídade re
munerada ate o seu obrigatório aproveitamento em

ou!ro cargo de natureza e vencimentos compatí
veis com o que ocupava.

Art. 190 Invalidada por sentença a demissão
de qualquer funcionário será êle reintegrado; e
quem lhe houver ocupado o lugar ficará destituido
de plano ou será reconduzido ao cargo anterior
mas sem direito a indenização.

'

Art. 191. O íunclonárío serà aposentado:
I) por invalidez;

,

II) compulsóriamente, aos 70 anos de idade.
. ,§. 1.0 Será aposentado, se o requerer o fun
cionario que contar 35 anos de serviço.

§ 2.0 Os vencimentos da aposentadoria serão
integrais, se o funcionário contar 30 anos de ser
viço; e proporctonaís, se contar tempo menor:

§ 3.0 Serão integrais os vencimentos da
aposentadoria, quando o funcionario se invalidar
por .a�idente ocorrido no serviço, por molestia
proflCIOnal ou por doença grave contagiosa ou
incurável especificada em lei. ,

§ 4.0 Atendendo á natureza especial elo ser

viço poderá a lei reduzir os limites referidos em
J o n.('II � no §, 2.0 dêste artigo. ,1;

,

,

Art 192.' O tempo de serviço público, �ederal
estadual ou municipal computar-se-á integralmente
para efeitos de, disponibilidade e aposentadoria.

Art. 193 Os proventos da inatividade serão
revistos se!ll.P.re que, por motivo de alteração do
poder aqUIsItIvo da moeda, se modificarem os
vencimentos dos funcionarios em atividade.

. �rt. 194 A_s p{:-�s?as juridicas de direito pú
blIco mterno sao cIvIlmente responsáveis pelos
danos que os s�us funcionàrios, nessa qua:lidade
causem a terceIro.

Parágrafo único. Caber-Ihes-á ação regressi
va contra os funcionàrios causadores do dano
quando tiver havido culpa dêstes.

'Regislo
Civil

Locais sen, contador e diretor
da A Comercial Ltda.

No cartório do -Registo Morreu afogado'. No dte 28
Ao amigo do "Correio

Civil foram inscritos os se- do Povo" os nossos vo-

guintes nascimentos: Iudí- do corrente, morreu' afo- tos de felicidade.
re, f. de Julio C. F. Frie- gado um filhinho de 2 Na mesma data aníver
deman, Antonio, f, de Luiz anos, do snr, Oswaldo saríe-se a exma. sra. Ivo
Procopio Maia, José Wan- Böing, residente em Ira-

ne Luz Gottardí, esposa
derley, f. de Alfredo Zelia pocusínho. do sr. Dr. Francisco Gor
Sobrinho, lsolde, f. de Mar. O pequeno havia esca- tardi, residente em Rio do
ciano Murara, Mario f. de pado a vigilanlCiad paterna Sul.
Germano Moreira, Dário, e CaJU no va o e agua _ Dia 5 'faz anos o snr.

f. de Orestes Tecille, Ma- que move a serraria. João Lyra, destacado ele
ria Terezlnhe, f. de Moisés

. Dando pela falta, os mento da sociedade deGua
Moretri e Lurdes, f. de Erni- pais foram procural-a e a rá-Mirim e termaceuttco ali
.,..,,_......._._....._.__......_.__........_._ encontraram morta, no residente; ao aniversariante� Faça boa digestão, usan � fundo do rio, para onde

nossos perabens: a se

� do, antes das refeições, � o ar:rasta;a a corr�nte. nhorita Clemene Ferreira,
� um calix de

.�
Amversanos. No dla 1. do

e o snr. Erwino Menegot
� Bitter Aguia cor�e.nte �ez a!IOS o snr. to, adiantado Industrie!
._..,.."............_��� EmIl�o.Silva, agen!e ..de nesta cidade, a quem abra,

esta�lstlCÇl n�ste m,unlCIPI? çarnos pela auspiciosaDia 3 regista o naralí- data
cio do snn. Sergio Thom Dia' 6,,0 snr. Orro Mei.
----,---......,--.... er. índustrial, residente

neste rnunícipio. saudade pelo, professor
João Ianuario Ayroso, dís-

.

Waldemar Grubb�. De s�a I curso esse que a falta de
viagem comercial ao RIO

espaço -com que lutamos,voltou o .snr. Wald�mar nos impede de publicar.Grubbe, diretor da firme Ao snr Pedro Bosco
Bernardo Grubba S.A. os noss�s agradecimen�

Pedro Bosco. Deu-nos o tos pela visita.
prazer de uma Visita o sr. Inqueritos. Por determine
professor Pedro Bosco, ção do exmo. snr, De
diretor do Grupo Escolar sembargador Corregedor
Abdon Batista, desta ci- Geral da Justiça, atual
dade. mente em Iaragué, foi
,

O ilustre visitante, que mandado abrir inquerito
é filho do saudoso [or- pera apurar as responsa
nelista catarinense Henri- bilidades do sargento
que Bosco, muito nos pe- Perrone e soldado Araujo,
nhorou com essa visita e ultimamente envolvidos
a agradavel palestra em diversos conflitos, dos
Nessa oportunidade tarn- quais resultaram ferimen

bem referiu-se a festa de tos pur bala e espanca
despedida que os profes- mento em diversas pes·
sores de Jaraguá dedica- soas.

ram j'l dona Leonor de .............................................�

Souz,a Neves, sua ante- � Raizes alpinas

com-lcessora na direção da- � põem o famoso esto-
quele estabelecimento de � macal
ensino, ofertando-nos o

� Bitter Agui-aHéleodord Borges discurso com' que ela foi ._..,..,,�__._....._...................
,

escrivão

lio Kanis, Conrado', f. de
Alfonso Hornburg. Frida,
f.de Osvaldo Oesrereích
Elidio, f. de Miguel Tis
chner, João, f de Esmelin-:
do Correia,Maria Helenna,
f.de Guilherme Mohr, Loni
f.de Fernando Lange, Lau
rita, f. de Emílio ßríede;
Neusa Tereza, f. de Herci
lio Fernandes; Almiro. f.de
Erich ôiewerr, Alvina,f. de
Edmundo Vinter•. Antonio
f. de Bernardo Richert, Or
lando,f.de Gustavo Carlos
Nazarlo; Fausto, f.de Gus
tavo C. Nazario e Iarbas.f
de Gustavo C. Nezarto,
Waldemar f. de Artur Row
eder.
OBITOS No mesmo carro.
rio, foram ainda inscritos
os seguintes oblros. Fran
cisco ôcheller, com 66 a- Terminados os supraci
nos de idade, residênte em tados prasos serão extra

Garibaldi. era viuvo; Ve- idas as certidões de divi
nancio Gonçalves com 70 das para a cobrança exe

anos de idade, residente cutiva.·
em Retorcida, era viuvo;
Maurina de Almeida com

10 meses de idade,
.

filha
de Victor Dionisio de Al
meida, Catarina Weiss Ra
thum, com 49 anos de ida-

Edital
Imoosto lerritorio,'
De ordem do snr, Co

letor, torno publico que
no corrente mezde Novem
bro arrecada-se nesta Co
letoria, o imposto acima,
referente ao 2'. semestre
do vigente exercicio.
Os Contribuintes que

não satisfazerem seus pa
gamentos no praso mar

cado, poderão satlsfazel-o
110 proxirnomez de Dezern
bro com a multa de 20%.

Coletoria Estadual de
Jaraguá do Sul t de No
vembro de de 1946

LEIA ...
,

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

Telefone, 53

Advertencia
Oanetas Tinteiro, Lapiseiras - dar, melho
res marca.s, de procedencia dos EE. UU.

Recebeu " TlP. AVENIDA

Para que chegue ao conhecimento de todos de
claro, que, meu marido Ricardo U1rich abusou do
seu pátrio poder, e" 'fomos obrigados abandonar o
nosso lar, eu e nossas duas filhas que ainda viviam
comnosco. Declaro mais, para que oinguem al",gue

r�����
...

��,
a casa ou alegue ignorancia, que não concordarei
com qualquer divida contraída por ele, bem como

CALCADOS cJm qualquer oneração de bens ou suas vendas,
, o opondo-me pelos meios judiciais contra as mesmas.

I I R G O 1.1
ass.) OLGA UWICH

I Qa-n nQ mOlhnrOQ. ( I t Agradecimento_j
dt l) U Ull lJ Ilu lJll lJ

I
Profundamente consternados comunica-

I ma,' Q haratn Q ••
mos aos nossos parentes. amigos e conheci-

li
"

II U U II
dos, o falecimento de nosso filhinho

" _. -- I.
Oswaldo Böing

" q�e, faleceu no dia 26 do corrente, com a ida-
FRODUTO Df\ de de 2 anos 10 mezes e 5 dias.

ti.
TI t4l t

o t4l rr
.

TI t4l � Agradecemos de coração a todos que
� IDlM1Ul§ lrTI21 Me \G2111C:alM(Ü)§ 1J acompanharam seus ultimos momentos e o en·

t rr TIí1 TI
� §o A

� terro; os eiue enviaram flores e especialmente
�\](ü)§Cll11 lrm21 fi\\� 'II ao professor da Escola Santa Luzia, e bem

'I
.

- CAIXA POST�,,,)�1 .

° o I assim todos os vizinhos.,

l�
JARAGUÁ DO SUL

�
Itapocusinho, 28.-10-46.

SANTA CATARINA Willy �Böing e Senhora
--���-��.

PAG. '3

�------------------------�

Dr. Arquimedes Dantas I
AI>V.GAI>.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

CI

Novo Tipo de
Pneumatico.

Anuncia-ee que os

leboratorlos de uma con

panhíe de pncurnéjicos co
seguiram a fabricação dê
sses artigos para auromo
veis prova de furos e com

uma duração praticamente
igual a do carro.

Um membro da dire
toria daquela emprêsa, ma
nifestou que êsses novos

pncumérlcos terão uma du
ração «util» de mais de
1 00.00 milhas e que o Ia
boratorio instalado recen

temente pera a companhia
dm Akron custou dois mi
lhões de dolres, proseguln
do nas investigações á
procura do pncumático i
deal.

Perdeu-se
Uma placa N. 2-04-55, entre o ,trajeto Jaraguá

do Sul e Rio do Testo. Quem achou. obsequio eil

tJega-la nesta redação, que será gratificado.
3x1

,--.-_. _----,-------------

Festa 'Escolar emAnita
Garibaldi.

Realizar-se·á no dia 10 de Novembro; em Es
trada Garibaldi, uma festa escolar, em beneficio da
mesma.

Haverá: Ohurras,cada, Doces e Café etc.
A Festa será abrilhantada por um otimo Jazz.

A noite grandioso BAILE.
Todos para Garabaldi á festa

_

A OOMISSAO.

Comunidade Evang.
Lutherana

de ·Itapocusinho.
Domingo, dia 3 de Novembro, ás 9 horas,

Consagração do Sino
depois

Grande Festa Popular. '

ao Alvo etc.
Ohurrasco, Oafé,

LeilõeR, Rifas, Tiro
Haverá: Bebidas,

Jantar, Doces etc.

MUSIOA
Á população antecipadamente agradece

pelo comparecimen to
Á Oomissão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NUNCR EXISTIU IGURL

;ÍII",[l' \5 /-'1""" 1 ' 'L" I'S...t.� �1�"( •
�"

A st,.,U APItESENTA 80.

INÚ"_ MA•• TAl. CO"O:

, ItIEU..ATI....
DCItÓ"UL.A8
IISPINHU

..lnULA8

ÚLCIl....

IICZIlMU

....I.�

DAItTW_

"ANCHU

ONDE

� ------o-----_�
7M��:-S "li
I

Elegancia, distinção e bom gosto V. S.Ir encontrará só nos afamados MOVEIS

I
ESTOFADOS CRUZEIRO.

Poltronas para radio - Divãs - Tape
tes - Passodeíras, tudo V S. encontra

rà á Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, 519. - Fone 22

_=�o��::::=_

AGUARDE

em beneficio da Comunidade Evangélica
cíeCorupé,

PREOISA:

Macacos Hidraulícos
=============================0

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

Radios: § liR A rir O G A e

TR01P'.I�AL .MlAST1RR ..

V. S. encontrará na
/

Sociedade RECOIN Limitada
Rua Mal. Floriano, 58.

FRACOS E AHtMtCOSI

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I
LOMBRIGUEIRA MINANCOBA

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

r emedios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto ::los Laboratórios Minancora
- J O I N V I LI L E

Vende-se

587

�:�i�"""""::::::::::::::::::�::-:':-::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iiem "MEDICAÇÃO AUXIU-j�::�
��

" ._._.���'!r AR NO TRATAMENTO

:l Banco Popular e Agrícola IllJ _ DA SífILIS"

� Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU ��
: AGENCIAS INSTALl\DAS EM: Brusque, Corupâ, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, g t UMA DOKNÇA .ItAvt..l_

.. Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul :
••
: MUITO PIlRIGOSA "AltA A "A

NiLlA .• "AltA A ItAÇA. COMO

•• ••
UM 80.. AUXIUAIt NO TRATA-

::, ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS :: MIlNTODbs::;A,!DIlI'\.A.IIL�O
Depositos com juros- d disposlção+Isem limite) retirada livre 2°/ .. r.lIM,:II]i:II!WIJ;I:' 1
Á disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100,000,00

°
..

U rJ IlgilU !
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 . . .. 5°{0 ::)

..

Dep. lnlcíal Cr$50.000,00 c{retiradas sern. s{aviso e-s 20.000,00 4°{0 i.i.�"1Depositos com aviso-Reto dlaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas �

:::::J
mjavlso prévio de DO dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dies 6'/.

:.:.1Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/.
Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada.

:: '

:::.:::�l
�!�'a�o���e:��::��;t:v?;! a��·og�$OOl·o��gó ����ial Cr$ 20,00, com retí-

!�:::·.l::.::' II'Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Crê 20.000,00 com Serraria, com fazenda, diversas benfeitorias e

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 5 1/2'/. "Will DE NOGUEIRA· 2.600,000 m2, de terras. _

Dep. Especiais-(Iimite até crê 100,000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com .,..:::ca: �.: A:::n."'. O interessado poderá entender-se diretamente

retiradas 'sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/.
---------' com o proprietário

11

g� Faz todas as operações bancarias, corno sejam: 'cobranças, descontos,. ��� ��
��...............

��
.. ,

P t 1
�
passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc. l �ão sofra de indiges- sr. ar e a

m
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ fH� toes, use Rua Coronel Carvalho, 25.

m Serviço atencioso e rápido HB t Bitter Aguia � S_Ã_O_F_R_A_N_C_IS_C_O_D_O_S_U_L_
tiiii::;:;:.:;::;:;:;:==:.:,::.:;ss:'��:;:;���®!@����

PA R A F E R f DA 5, Cure seus males e poupe t de Música �E C Z J: MAS seu bom dinheiro com-
- , ,prando na

EM GERAL, ESPECIALMENTE

I N F L A M A ç Ö E 5, � Gaitas-Pianadas �
; �,CE E, I

R

R : �: rd� ��B��Joa II. �O�!Ta ! Band;,;;:t::�:oniOS. l
�

Instrumentos pare Bandas -

�ESPINHAS, ETC. a que dispõe de maior Orquestas e Iazz-Bands, Vi-
sortimento na praça e ofe- trelas, Pick-Ups, Radiolas.

!
rece seus artigos á � Enfim tudo, que for do ramo.

•

'

preços vantajosos. � Peçam preços e demais informações ao Represeutante:

O MaIOr Rua Mal. Deodoro, 30 .: JARAGU4 � PAU L O K O B S

•

. @j@��� � Caixa Postal, 39 - SERRA ALTA _. Sta. Catarina.

__
COMPRAREI MAIS BARATO Sortímente da Praça .

.
�._._..,��.__......�._.,...",......_.,...",.....

Fazendas

'.'
Suspensórios P f t MI.Em gaitas de bocca de re 91 ura u- Otimo· tratamento V. S. encontrará no

Chapéos Sedas todos �s ta�anhos e t.ipos. nicipal de Hotel laragua'Perfumes • EIC etc Fabricação nove, Iq,er.-, ...J
., ., rica à estrangeira. V. S. JaraguadoSul -BAR",RES'FAURANTE-

Pois isso V. S. sempre consegue
encontrará na conhecida

IE�
o

�CASA REAL n1l- d]na Casa. ER lC O B RUHNS, - Defronte o Clne-ßuhr -I
L ll@

JARAGU! DO UL Rua C�J. Emilio JourdßD, 62 De ordem do sr, Pre-
. feito Municipal torno pu-

"MEDICAÇÃOAUXILIAR blico que durante o mês

NO TRATAMENTO DA de Outubro arrecada-se na

SIFILIS'
. Tesoura ri a da Prefei rura ;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;�;;ggg;;;;;;;g;;;;;;;;�;;g;; ;;;;::;;;;;g;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

��t�Ci��1 1�te�â����aá �� Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO ,f'

Corupá, o Imposto PRE
DIAL, relativo ao 2°. Se
mestre.
Não setisfezendo 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 Mun icípal de [aragué
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

__________ do Sul, 5 de Outubro de

... -11hO 11946., F. VOSGE�AU
to-It-4& tO-tt-4& I

Tesoureiro

FÉSTA POPULAR BRANCOEAMARELO �;;to�
� go, usando diariamen- �Oferecemos aos melhores I �

. te dois calix de

�preços da praça. .• Rua 10 de Novembro ei», -

ENGENHv RAU LTOA.
Bitter Ag0l8 SÃO FRANCISCO DO SUL

, I�����
--------

Illi_!I=!!=,!!=!!=II=!I=!!�::��:::::�!III O�KÜ��&�R;;g��O
IIFebres Impa'ludismo

' III·O·
-

t')
Vir para Oumprir i;i 1-� lJ � Maleitas, Tremedeira iii' .

F E R R A R I A \

Vêr para Orêr II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - �'I O Fabrica de Fer!,<lmentas Agrícolas. O
Arriscar para Ganhar M "Capsulas Antisezonicas III O Segas Rotatl:ras para Arados. O

Todos para Oorupá para conhe�er a nova

I'ii III 1\ Rua Marechal Deodoro da fonseca, 183. OOalifôrnia. Haverá Linha de Onibus da pra- .II
-

M inancora" ii"l- W JARAGUA DO SUL

ça até o local da Festã. 1-1'-1 U /0:::::::::::=- c::::::::oc:::::=",::::::::=o::::::::zc;::::::.c:::::::..:::::::=�o:::::::::::�c::::::::a

A OOMISSÃO I::: Em Todas as Boas Farmaoias iii
5x1 III É um produto dos Laboratorios MINANCORA �i

III - .Ioinville - Sta. Catarina- III
fEi!!!i=;i=;;;;l=!i!i=i;=n=ii=;i=i;�!!=!i=iiE!

T_I

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Refeições á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

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

CIRURGIA PARTOS, MOLE,STIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi' 'Eletrico, Galvanocariterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX- .

Diretor )Iédico do Hospital "São José"
- ATEN1!>E CHAMADOS A QUALQUER HORA -

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

bem troca-se por sitio ou chácara com casa.

Tratar com o proprietário.
Rodolfo Reinerl

formado pela faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. éATARINA

E

""'_IIIt_

BronQult..
Elcrofulo••
CORvalesc•••

VINHO CREOSOTADO

Casa de Moveis IVitõrio Lazzaris

� Jaraguá do Sul -

_

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

I
se Vidros. Molduras_ para Quadros qualquer

I I. tipo; - CA1XOES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões funerários.

Clinico �e OI�os, ,Ouui�os, nuriz, � fiuruantu
Dr. Ar...inio Tavares

Prof�ssor Catedralico de Biologia do Inslittulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe <!los serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis. .

Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por. concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S II SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- II S II
:: ii SITO DE LUBRIFICANTES, ii T ii
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IIQ!! BATERIAS E �ONCERTOS DE' IINII tubro de 1946.
:::: PNEUS. :::: , "

S I I11 ii li ii O Prefeito Municipal de Iaragué do u, reso -

'.::::::::::::::{.l ••:::::::::::::::.... ve:

Aviso
Aos SlJrB. ôolano e Guilherme Lourenci para

não entrarem na minha propriedade sern minha licen

ça, porque não me responsabiliso pelo que possa
acontecer aos mesmos..

5x1

O mês de outubro é o tal em matéria de alte
rações profundas e radicaes nas coisas do nosso Bra
sil.

Aos 3 de outubro de 1950, ao som do «O que
é que hé?» dava-se inicio á «Outubrina», isto é, á
Revolução de Getulio Vargas que, inconformado com

a manifestação das urnas, tomou o poder a muque.
Assim, á muque, se manteve no poder até 29 de

outubro de 1945 quando, da mesma forma porque o

atingiu, foi dele tocado por evoluções tipo «Blitz» que
duzentos tanqnes das Forças Armadas entenderam
fazer nas imediações do Palácio Presidencial.

S. Excia. foi não ha duvida, como Presidente,
muito mais feliz do que Villaroei, da Bolivia e, mui
.to rnals protegido pela sorte do que II Duce da Italia.
Assim pensamos e manífesternos nosso pensamento
porque ninguem ignora da molecagem queremiste
que era para desabrochar tambem no mês de outu-

,. bro de 1945. ;

Isto tudo, porem, passou-se no ambito nacional
com reflexos graves e obrigatorios nas coisas dos
Estados e dos Municípios.

Nos Estados, em alguns pelo menos, afora das
rratagens estadonovistes, feitas não só rios outubros,
mas em todos os meses de um curto periodo de quin
ze anos, chegaram os principes do Imperio Getulico Artur Müller, Oficial do
a «decretar as constituições esraduaes» como si esti- Registro Civil do I

° Distrito
vessem a querer evitar que o povo se desse ao«Pe- da Comarca T araguá do Sul.
sedo e Inconveniente» trabalho de elaborar a sua pro- 'Estado de Santa Catarina
pria carta orgânica. . . Brasil.

O mês de outubro tem sido, como mostramos, Faz saber que comparece-
farto e forte em novidades politicas. Tem sido, pois ram no cartorio exibindo os

como mostramos, farto .mês dos golpes conforme de- documentos exigidos pela lei

nominação popular. afim Je se habilitarem para
E, por falar nisso, sem querer, somos forçados casal-Se:

a recordar faro chocante ocorrido tarnbern num outu
bro, na segunda quinzena de outubro de 1958.

Naquela quinzena. em Iaraguà, ao contrário do
costume seguido até então, de publicação dos balan
cetes da Prefeitura Municipal, «não houve avlso aos

I navegantes», isto é, não se publicou o balancêre.
Po�u�! '

Ao certo ninguem sabe dizer.
Mas, como o Prefeito de hole, infelizmente ain

da é o mesmo daquela época rerrorlsta e como já
existe uma Constiturção Brasileira e Democratica, da
para se perguntar; «Porque não foi publicado 'o ba
lancete, snr. Prefeito? será que foi por causa daque
le lançamento de oitocentos mil réis???!!!

3-11-46 -

JOAQUIM SCHIOCHET

Edital n. 2.118 de 30-.10-46.
Alberto Dallmann e .EUri
eda Wackerhage
Ele, brasileiro solteiro

lavrador,
.

domiciliado e

residente ,em Rebeirão!:: .

'

.

'

:!Grande da Luz, sendo q] CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO !!
filho de Guil��rme Dal- ii DR SADALLA AMINmann e de Otília Gutz.:: o

'

I
Edital n. 2.116 de 24-10·46. Ela. brasileira, �o�t.eira I� CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

Ele, brasileiro solteiro lavra.doura domICII�a?a 11 ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ
I· d

.

'1' d e residente em Rebeírão !! .
.

o erro, omici Ia o e re-
Grande da Luz sendo H «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIG? HOTEL WEIS

E�idtendte nletste �istrito'dá filha de Alberto Wacker- ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Horà marcada: 2-4

::::::i=:::s ra a apocu. seno·. !!

filho de Augusto Ricardo hage e de Paula Wacker- !l _ ....oinville -
.

Fritz Bartel e de Catari- .hage, �..����i!!!iiiiii������!!!!!!�������!!Oi
na Leitholdt Bartel.
Ela, brasileira solteira,

domestica domiciliada e

residente neste distrito á
Estrada Itapocú sendo

Edital n. 2,110 de 59-10-46
Arthur Paupitz e Luiza

Passold.
Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador domiciliado e

residente em RiÖ' Cêrro,
a .. ·········· ·· .. ···· .. ············· · .. · .. ·· .. ········· :::::::::::: ········ .. ·········· · .. ···..a sendo filho de Walter

!!'''BAN'C'õ''iN'ÕÕsrõiAi'''cõi'Eü'ciõ''õiIêATAR'fNis/i:'!! ·:�=(:r:��eir:lg:ol:::�
•. F d d 23 d f I d 1935

.. lavradoura domiciliada e

:::':! DErE_DENCIAS EM: I
un a o.�

;�::::::�:�;G�:U;ADO �:� â:���:���:�� :11: ���:;�l:h:"à.,R�(t;:r��
Araranguá AGENCIA: Jaraguá do Sul Walda Passold.

I.J.; ���ç:��r '

Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 !!End. Telegraflco "INCa"

ii ��:s�?�:' MAT���: P��iJ11Í Telefone, 75 !i
ii Curitiba Faz Iodas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. !!

.:i.:i Curitibanos empresümos. financiamenlos mediante caução de titulos comerciais

••:i.:iFlorianopolis passes. elc.. aceitando documentós e valores em custodia, mediante
.. O taxasmodicas. ..

�! lb�:f:a Abono em C /Correntes os seguintes juros: II
JJ��o;a�Ça�.:�b�a,n�� Sul I A Disposição, ;:� ��i:�u���m���t����a livres 2°/0 l::.,,=.I:.:.. Com Aviso de 50 días e retiradas livres
Joinville de Cr$ 1.000,00' 5°ío
t:��:a Deposilos Populares, com limite de e-s 50.000,()0
Mafra dep. iniciais a partir -de Cr$ 20,00
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
Piratuba Com Aviso de 100 días 5%
Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%
�:� �������o Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
S. Francisco do Sul Os 'juros são pagos ou capitaUzados semestralmente

�'a!óaquim A economia é a base da prosperidade
Tijucas Deposite as suas economias no

Tub,,'o 8••<0 I.J""", • (om.,,'o J. S••,. (.,,,,•• SIA. iiJ",�:,::::�,�:"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",:�R,,�:,:::,,"��;"��:,,�:,:::!�l,�::�"':�"�:::''''="''''''b

Edital n. 2.115 de 24-10-46.
Lauro Teuber e Tus

nelda Schõnau.
Ele, brasileiro, viuvo,

motorista, domiciliado e

residente em Joinvile,
sendo filho de Artur Teu
ber e de Melanía Scholz
Teuber.
Ela, brasileira' solteira

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade,
sendo filha de Guilherme
Schönau e de LuizaPauli.

Dr. Waldemiro Mazurec�en
e.sa 81 S.'BE

Rua Mal. Floriano n. 152
.

_:_ JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e' Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

filha de Paulo Rath e de
Frieda Rath.

Edital n.2.117 de 29-10-46.
Pedro da Silva e Rosa

Margarida da Silva.
Ele, brasileiro, solteiro

lavrador, domiciliado e

residente, em Ilha da

Figueira, sendo filho de
João da Silva e de Er
nestina Dias da Silva.
Ela, brasileira solteira

Iavradoura, domiciliada
e residente em Ilha da

Figueira, sendo filha de
José Leonardo da Silva
e de Margarida Thoma
zia Borges.

Municipal de Jaraguá do Sul.

AVISO

Edital n. 2.120 de 30-10-46
Leonardo

..

Schlegel e

Adele Rode.
Ele brasileiro, solteiro

sapateiro domiciliado t'

residente nesta cidade
sendo filho de Paulo Ber
nardo Eugenio Schlegel
e de Dona Riepel.
Ela brasileira solteira

Ilavradora. domiciliada e

residente a Estrada Ita
pocú, sendo filha de
Leopoldo Rode e de Hul-
da Schmidt Rode.

E ]Jara que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente rdital que
será publicado pela impren
sa e em cartório oade será
atixado dU! ante IS dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para OS

iins legaes.

ARTUR MÜLLEf< OticiaI

A Comissão de Arbitramento de Alugueis, cha
ma à atenção aos srs. proprietarios, pera o que dis

põe o Decreto-lei federal n- 9.669 de 29 de agosto
findo e Decreto municipal n 77 de 7 de outubro de 1946

principalmente na parre em que nenhuma casa pode
rá ser locada ou sub-locada sem conhecírneuro da
referida comissão feito em requerimento.
Para mais informes queiram se dirigir a jiI citada
Comissão na Prefeitura Municjpal.

DESIGNAR:
De acõrdo com o art. 1o§ único do Decreto no

77 de 7 d.,e outubro de 1946; José Pereira Lima, Se
cretario MunicipaL para dirigir os trabalhos da Co
míssâo de Arbitramento de Aluguel.

Comunique - se

(Ass) Ten. Leônídas C. Herbster
'Prefeito Municipal

000000000000000000001000000000000000000;�, Adolt Herrn. Schultze 00
00 MARCENARIA EM GERAL 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �
00

'

CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �

00 Man1tem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
00 de MobiliaS, especialmente para escritorio.

.

00
00 INSTALAÇÕES COivlPLETAS DE: 00
�

,

, Dormit�rios, Sala? de T�ntar 00
00 Cópas, Escritufl JS, Moveis rusncos e outros. 00
00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00
� Cadeiras

;fZ:S Poltronas fixas e giratorias
00 Mesinhas de centro e para radio

�
00 E entre muitos antros. a zes

00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
� Afamada pela sua eticiencia, substitu 00
�

.

indo as Caixas Registradoras de �
m::s" elevado custo.--------- m::s

� Toda·· a MercadOl'ia á pronta Entrega �
00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 m::s

00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Armarias envidraçados
Vende-se por preço de ocasião, por

ter de ser desocupado:
2 Armarios envidraçados
1 Balcão.

da loja da Vva. Doubrawa.
2xl Tratar na A. OOMERCIAL LTDA.

I

./,:Integridade
moral doi Jeul ----:;:

criadoru/ deve-!e if\\a repz;taçaó d� marca \�f�:i�
que e a garanlia do! J/J

bO�odtÍléJ MEDEIROS
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Pàgina do Partido de Represenfacão Popular»
PAG.6

Tubarão_
O Presidente do Diretório Municipal do P.R.P.

de Tubarão telegrafou para esta «Pagina» nos

seguintes têrmos:Super-lotadas as dependencias do Teatro Municipal do Rio - O discurso do depu- «Alto falante local está anunciando seguida-
d G f d d ·

.., I mente proximos discursos serão proferidos sessãota o o re o a Silva Teiles - As palavras de Raímuade Padílha - O formtdave encerramento Convenção Nacional do P. R. P.»discurso de Plínio Salgado que, naquéla noite memoravel, assumiu a Presíden- Rio do Sul
Tambem dessa cidade telegrafou o Presiden-cia do P. R. P. te do populismo local informando que:
«Providenciamos máxima publicidade, sessão

encerramento Covenção Nacional P. R. P., atravez
alto falante e distribuição boletins. Reina máximo
entusiasmo em tôrno esse acontecimento».
.Joinville ,

O Presidente do P. R. P. Joinvilense telegra-

P. R. P.

Conforme fôra amplamente divulgado em todo
o ,Paiz teve lugar no domingo passado, ás 21 horas,
no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, a sessão
solene de encerramento da 2a. Convenção Nacional
do Partido de Representação Popular.

Uma cadeia de rádio emissoras comandadas
pela Rádio Mayrink Veiga, entre as quaes se conta
vam a Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, e a Dífusô
ra de S. Paulo, em ondas longas e curtas, levou a
todos os recantos do Brasil a palavra nova e cheia
de patriotismo do P. R. P.

O primeiro orador da noite foi o deputado do
P.R.P., eleito por S. Paulo, Professor Dr. GofreJo
da Silva Teiles que, por espaço de quarenta minu
tos, encantou a enorme assisrencia com a exposiçãoclara e succínta des fundamentos doutrinários e filo
sóficos do Partido.

O deputado Silva Teiles foi diversas vezes in
terrompido por extrondosos aplausos.

Em seguida, e por meia hora mais ou menos,
fez uso da palavra o sr. Raymundo Delmiriano Pa
dilha que, em palavras repassadas de entusiasmo e

eloquencia sensiveís, procedeu a exposição das alte
rações processadas no programa do P.R.P. '

O DISCURSO DE PUNIO SALGADO.
Terminado a oração de Raymundo, Pedilhe,

uma onda de aplausos e de gritos delirantes' de en
tusiasmo, anunciaram o discurso do extraordinário
patricio e inconfundivel escritor cristão Plinio Sal
gado.

S. s. começou por dar as razões porque acei
tära a Presidencia do P.R.P., para a qual fôra eleito
e na qual se ernposséra naquéle noite.

Prosseguindo em sua magistral oração, sempre
interrompido pelas mais incriveis explosões de aplau
sos, o correligionário Plinio Salgado rebateu as acu
sações falsas e que, no tempo da ditadura do Esta
do Novo, não era possível anular ou desmascarar.

Relativamente á grave acusação que naquéle
época fora feita aos seus companheiros, de que eram
quintas colunas, traidores da Pátria e sinaleiros pa
ra os submarines do eixo, disse, o sr. Plinio Salgacio que si essas acusações fossem exàres não esta
riam sepultados em Pistóia aquêles tantos cornpanbeiros seus cujos nomes e patentes citou um a um,
inclusive o bra vo capelão militar frei Orlando.

Quanto á defêsa dos nossos navios e das nos
sas aguas territoriais, disse que as que mais se des
tacaram na defêsa do litoral brasileiro, foram os
seus companheiros da Marinha de Guerra que, sob
às ordens do Comandante Gerson de Macedo Soa
res, lider integralista na Armada, patrulharem o Ar
lantico com o màxlrno de petriotismo,

Não ha um único caso de um companheiro seu
que tivésse se bandeado pare o lado inimigo. Todos

'

lutaram pelo Brasil como os melhores parriótas e
muitos dérarn a sua vida pela Pàtría enquanto que
muitos dos que acusavam os integralistas de traido
res e quintas colunas se empenhavam com unhas e
dentes pare escapar da fER.

,
Demonstrou ainda o sr. Plinio Salgado que não

quér fazer concurrencia aos politicos mas que quer

I- e isto fará a custo de qualquer secriflcio - unir
todos os homens de boa vontade e de arnor á Pá
tria, no sentido do estudo e solução dos grandes,
graves e permanentes problemas da nacionalidade.

Como próva concreta de que essa é apenas a
sua única e urgente intenção, citou o «Apêlo de Sal
vação Pública» que o P.R.P. dirigiu a todos os par-

tidos e li todos verdadeiros patriótas.
Numa peroração empolgante e que arrebatou a

messe que estava apinhada dentro e fóra do Teatro
Municipal, encerrou a sua formósa oração que por
duas horas consecutivas. prendeu a atenção de cen
tenas de milhares de brasileiros em todo o território
da Pátria.

Na nossa próxima edição daremos maiores e
minuciosos detalhes do que foram as sessões da 2a.
Convenção Nacional do P.R.P.

Os partidos Social Democrá
tico,TrabalhistaBrasileiro,Uni
ão Democratica Nacional e de

Ropresentação Popular,
por' seus delegados credenciados,' traçaram
os primeiros planos para a ínstituição, no
Estado do Paraná, de um govêrno de cola-

boração int�.r-partidaria.

Dr. LUIZ DE SOUZA I,

ENTUSIASMO EM

fou:
«Rádio Difusôra São Paulo tambem retrans

mitirá encerramento Convenção Nacional P. R. P.
Igualmente Rádio Joinville inaugurando alto fa
lantes instalados centro cidade propagará acon
tecimento. Seguem exemplares boletins aqui lar
gamente dístríbuidos».

Brasilieiro, secção do ridico.
do Paraná, indicou os Logo que os demais
nomes dos seus compan- partidos políticos consul
heiros, Maximino Zanon,

-

tado tenham se manifes-'
seu presidente, dr. Raul tados, será promovida
Vianna, secretario e de- a reunião conjunta des
putado Rubens de Mello sas comissões, que sob
Braga tendo por sua vezo a presidência do dr. An
Partido de Representa- tonio Augusto de Carva
ção Popular designado lho Chaves, Presidente
como "seus membros os do PSD. com o fim de es

nomes dos srs.Benjamim tudar e estruturar a Iôr
Mourão presidente.Mario mula de coalizão de vá
Montanha Texeira secre- rios Partidos nos termos
tàrio e Manoel Linhares

I
do Manííesto publicado

de Lacerda consultor ju- pela ala liberal do PSD.

Sob o titulo acima, o
«Diário do Paraná», es
creveu o seguinte:
Ao Snr. -Antonio Au

gusto de Carvalho Cha
ves, Presidente do Parti
do Social Democratico
foram entregues, em 15
de outubro p.p., as reR

postas dos Partidos Tra
balhista Brasileiro e de
Representação Popular,
aceitando oconvite feito
pela ala liberal do P.S.D.
no sentido de ser indica-

do uma comissão com

posta de tres nomes para
efeitos de reunião con

junta inter-partidària pa
ra a escolha de UM No
me para o candidato ao

Governo constitucional
do Paraná, a ser levado Instrucões para qU(Ies- 1

a consideração da pro-
1-

- ,,-

xima convenção estadu- quer corre 19lonarlOS.al do Partido Social De-
mocrático,a ser realizada
nesta Capital a 7 do cor

rente.
O Partido Trabalhista

O P.R.P� em (Pomerode)
O diretório municipal do P. R. P., de Blumenau, -x-x-

'. .acaba de comunicar a constituição do diretório dis- Insiste com todos os nossos associados e sim-
trital de Pomerode e que ficou assim cornpôsro : patiza.ntes par� que pr,ocurem,escutar todas as qu�r-Presidente: Alwin Graupner. Secretário: Hen-I tas. feiras e säbados, as �1. horas, o pr?gramd radio-
rique Rddünz. Tesoureiro: Roberto Hass. fonico do P. R. P. na Rédio Farroupilha de Porto

Alegre.

OUÇA - Todas as quartas e sábados, às 21
horas, pela Ràdio Farroupilha, de Porto Ale

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

�t�HENTO
�. �t\)EIROS

Em tua passagem por qualquer localidade ca
tarinense. verifica si já existe um Diretório local do
P.R,P. No caso positivo, leva a êle tua palavra de
estimulo. Não existindo, coordena nossos simpati
zantes, .aflrn de que o P.R.P. tenha mals um centro
de irradiação.

IMPRENSA POP_ULAR SigIiifica IMPRENSA
COMUNISTA Camouflada. Dando o vosso apoio a

Campanha Pró Imprensa Popular estareis fortalecen
do o COMUNISMO. Vergonhosa sa coluna Vermelha no Brasil
Lembrai-vos que Prestes - O Cavaleiro da Triste Figura
_ declarou cinicamente que no caso de uma guerra
entre o BRASIL e a RUSSIA os comunistas brasi
leiros «russificados» ficariam ao lado deste país
centra o nosso - Brasil!!! - Viva o Brasil para os verda-
deiros Brasieilos! Abaixo os traidores vermelhos!

Mais treis sub-diretórios
No muníclpio de Blumenau, no próximo dia 10

do correnre.serão instalados rnais treis sub-diretórios
do P. R. P.

Ás treze horas daquele dia será constituido o

diretório de Testo-Salto.
Ás quinze horas o de Testo Central.
Às dezesete horas o de Rio do Testo.
Notícias recen-chegadas de Blumeneu informam

que é extraorJinário o entusiasmo reinante em todo
o munlcíplo pela cause do Partido de Representa
ção Popular.
-----------------------------------------
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ESPECIALIDADE
econolRisa-se telDpo e dinheiro.
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