
do Povô»,
Jaragua do Sul

Designado por portaria
do sr. Diretor da Divisão
de Fomento da Produção
Animal, do Ministerio da
Agricultura, pare superin
render os trabalhos da
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N b 6 S O
. . do ltajai, comunico-vosde ovem ro de 194 - ta. atanna /- N. 1.392 haver entrado no exercício

de minhas funções na pre-

i��
...............

���·
sente àata.

BITTgR AGUIA
.

Contando com o valioso
abre o apetite e

- apoio de vosso conceírua-
� .

.._ � do jornal, no desenvolvi-

� favorece a digestão, � mento da pecuaria nesta
......._.........................................._............_..... região, apresento-vos mi

nhas
Atenciosas saudações.»
CORONEL NEGREIROS
No dia 5 do corrente

passou a data natalicia
do sr. Coronel Gracilia
no de Negreiros, ilustre
diretor da Empresa Sul
de Eletricidade.
Ao aniversariante os

cumprimentos do "Cor
reio do Povo".

AlnVERSARIOS
Dia 4 fez anos a sen

hora Jutta Marcatto, es

posa do sr. Dorval Mar
catto; boje a senhora E
va Buck e o menino Cel
so Reinold; dia 10, as

exmas senhoras Edíth
Franco esposa do sr. Ney
Franco, Asta Marquardt,
esposa do sr. Heinz Mar
quardt, e o menino Mil
ton Albus.

nosso país ao regime de .. A Grande Dispersão lação brasileira. Ao lado
mocratico, foi dado golpe das grendes

'

concentra
de 29 de outubro o qual Demográfica do ,Bra- çöes urbanas, nora-se a

seria desencadeado com "I rarefação, no interior. ôe-
A carta que o snr. te- ou sem generais; st • gundo apurou o Censo

.nente-coronel Solou Lo- 8.0)-que a democracia de 1940 - e a situação de
pes- de Olivera dirigiu não se presta a vinganças Predominancia doe lá pare cá não sofreu, de-
aos snrs Presidente da contra os não correligio- centros que contam certo, alterações capazes
Republica e Ministro da nários politicos; entre 10 e 50 mil ha- de modificar substancial- Pede-nos o sr.Coletor
Guerra é bem uma notifi- 9.0)-que" a injustiça bitantes. mente o quadro popula- Federal avisar aos que
cação do estado em feita a um é ameaça feita cional - pare os 41.565.085 percebem abono familiar
que se encontram as ví- a todos" e s. s. exas.r A dispersão da popu-

habitantes então exlsten- comparecerem aquela re-

"tímas de injustiças, per- precisam
-

contar com lação brasileira pelo vas- res, nada menos de . . partição para serem pagos
seguíções politicas e mal o Exercito. para quaquer to território nacional cons- 13A95.647 se encontravam do 2°. semestre deste ano

estar geral do povo. eventualidade; titui um faro que logo res-
em municípios de popu- do referido abono.

Esse oficial do exercito 10.0)-que '.
o Exercito salta no exame de nossos lação entre 10.001 e-

preterido em seus direitos é uma íustítuição naeío- fenornenos demográficos. 25.000 almas; 12.950.947 LOCa ispor proteção a seus co- nal' e não uma "ação Acentuam-na, ainda ago-
habitavam os de 25.001 a

legas mais novos, escre- entre amigos" para favo- ra, alguns dados contidos 60.000; 6.466 . .348 os de
veu ao

., Diario de Noti res polítícos ou proteger no sexto número do i'Anu- 50.001 a 100.000; 2.5'/0.222
cías" uma segunda carta afilhados com promoções ário Estatístico do Brasil", os de 100.001 a 250.000.
da qual estraimos os se- e comissões rendosas; recentemente publicado Nos muniCÍ�ios abaixo ?e
guintes trechos: 11.°) - que o Exerci- pelo I,B.G.E., a respeito 10.000 hebirentes, .ha�I�,
«Permito-me, pois, lem- to tem por argumento da dísrribulção da popu- ,

em 1940, 1.994052 indivi-
brar a s. s. exas.: base a disciplina e esta duos, enquanto a,fenas
1.°)-que o Brasil é assenta na hierarquia a 922.658 se distribuiam pe-

hoje uma republica de. qual não pode ser "ad tanto fosse preciso, bem los de 250.001 a 500.000
mocrática, por cujo regi- libitum" impunemente in- como as razões por que almas. Éstes últimos

-

são
me uin grupo de bra- vertida e consequente- o fazia.

-

..
os do Recife, Salvador e

sileiros, moços ainda mente subvertida; Como democr�ta; dl_reI Porto Alegre, nenhum de
atiraram o futuro, a fami-

-

12.°) - que, finalmen- contudo, que a ínjustíça les sequer com 400.000
lia, a vida, na capital de te é preciso acabar com gera o desconte�tamen- habitantes, ou sejam, res-

Iríneu BornhausenS.Paulo em julho de 1942; a máxima fascista de que
to e este transfor�a-se pectivamente, 352.727, .

2.0)--que, por tal regi- "o govêrno promove a ás vezes em «omumsmo 294,255 e 275678. No en- Esteve ontem em Jara-
me, sacrificaram esses quem quer", porque há nos espiritos fracos e tanto o Distrito Federal e
brasileiro dois anos de uma Lei de Promocões indecisos. Não quero di- São 'Paulo reuniam .

existencia' passada nas no Exército em pleno ví- zer, outrossim, que a re- 5.100.106 habitantes ca

prisões do Estado inclu- gor, e o regime demo- cipr.o?� é verdadeira. bendo 1.781.567 a� pri
sive nos abruptos penbas cratico não permite a Dír íjo-me tambem a melro e 1 . .318559 ao se

cos da Ilha da Trindade, s. s. exas., desobedece-la meus caID:aradas de�las- gundo.
5. ° - que, por um Bra- enquanto não 161' modi - se, especialmente -

atual- Como se ve, os núcleos
-

.

sil democratico, curtiram ficada agora pelo orgão mente servindo nas lon- de 10.001 a 50.000 habi
ainda tais cidadãos dois competente, o legislativo. ginquas fronteiras do bitantes totelízendo 1181·
anos de exilio nas vízin- Como cidadão brasilei- Bras�l que tantas vezes dos 1.574 rnuniciplos exis
hás republicas da Argen' ro são estas as consíde- palmílheí. tentes em 1940 possuiam
tina e do Paraguai. rações que entrego á me- Aqui fica a satisfação 26.444.594 dos' 41.565.080
4.0-que,pela democra- ditação de tão altas in- q�e lhes. dou par!! que então encontrados no pais.

cia no Brasil, se levanta- vestiduras. nao me ,Julguem díteren- Com população até 5.000
ram ainda esses brasí- Não me surpreendem te daquilo que sempre almas havia 29 rnunicí
leiros nos pampas gau- as consequencias deste fui, ao procurarem ex- pios' de 5.001 a 10000
chos, nas caatingas do meu gesto - eu suporta- plicar as razões de mi- 245" de 10,001 a 25.000'
Nordeste e na altaneira Ias-ei com a energia mo- nhas preterições atuais. 799� de 25 001 a 50.000;

I(
e glo�'iosa Minas Gerais, ral necessár�a. E, quais- .

Devo esclarecer-lhes 582; de 50.001 a 1 oo.ooo,
para Impor ao governo quer que sejam os sa- ainda que nesta data res-198' de 250.001 a 500.000
cumprimento de um de crificios novos, dou-os titui ás autoridades su- 18; de 250.001 a 500.000:
seus postulados: A livre por bem empregados, periores a medalha do 18' de 250.001 a 500.000
escolha dos dirigentes uma vez que os ofereço mérito militar a qu�l, cer 3; 'e acima de 1.000.000,2:
do País; gostosamente ao bem' do tamen.te, por

.
equivoco, Segundo a densidada, a

5.°) -- que pela democra Brasil.
.

me fOI concedl(�a. maior parte dos rnunlci-
CiB foram nossos patriotas É possivel que minha

" ��?ra, sr. D.lr.et�� do pios, ou seja, 504, oscí
lutar na Europa muito atitude presente seja ex- DIano?e Notícias", os Ia.entre 10,01 e 21,00 ha
dos quais perderam a plicada sumariamente. agradecimentos em efu- bitantes por quilometro
vida e outros que se Trata-se de um comunís- são, não somente meus quadrado; 577, entre 25,01
encontrammutilados, em- ta. mas de todos os cama- e 5000' 219 entre 501 e

bora alguns desprezados A isso responderei que rad�s injustiçados que 10,o�; '191,' entre 1:01 e

pelos poderes publicos; não sou comunista nem aqui encontrem o coníor- 5,00; 152, entre 50,01 e

6.0)-que pelo regime fascista mas democrata to moral de que tal co- 10000' 50 entre 10001 e

democrático, tres mil por convicção. Convida- mo eu, careciam, e a so- 250:00: C�m um nú;nero
brasileiros deslocaram- do ha tempos para ade· nhada esperança ile me- de habitantes superior a
se para o Arquipelago rir a um e depois ao Ihor distribuição de Jus- 250.00. Com um llúmero raí por 7 a 5.
de Fernanado Noronha outro desses credos ex- tiça.

. .
de 'habitant�s superior a -xxxx--

onde, em vigílias conti- tremistas, declarei posi- JustIça que .!loá ,de VII' 5'50,01 por quilometro qua- Em Porto Alegre, os

nuas viveram meses de tivamente que, alem de fatalmente. �ao de �m drado, havia, em 1940, 11/ paran�l.enses- foram der- NASCIMENTO
arduos sacrificios; não aderir, os combate- Poder Exe?uÍlvo facclO- municípios, enquanto 110 rotados pelos gauchos, O lar do ,snr. 'Pedro
7.0-que para retornar ria de armas na mão se so ou faSCIsta, nem tam- unidades municipais apre- no campeonato nacional, leger e de sua esposa

pouco de um PodeJ' Le- sentavam menos de 'I 00. por 5 a O no tempo re- Paula Vesfal leger, foi
, .

I t' ". t "
A ,

gulamentar e por 1 a O .

'd<:" ��.:�••-:;v :�����':) gIS a IV� llloperan o .e Estes ultimos se achavam enrIqueCI o com o nas-

�: . :� subserVIente ao ExecutI- agrupados em sua quase na segunda prorogação, cimento de um robusto

�l PEDIDOS DE CHASSIS "INTERNA- 1� ':0, como ambos' temos totalidade,' nas regiões visto terem empatado de menino que, na pia ba-

!: TIONAL" C 'TA DE 1.946 i tido no 'pas�ado'.,mas de Norte e Centro OesIe, que 2 a 2 na. primeira. tismal, recebeu o nome

: O • um LegIsl�tIvo auton?: abrangem o vale do Ama- -xxxx- de ODOMAR.
l RUBEN DE ABREU KEINERT & CIA.,' conces- mo � mdependente, zonas e os extensos cam- O 13° B. C. conseguio
!= sionários "INTERNATIONAL", por intermédio c0l!-sc�o _de suas nobres pos de Goias e Mato vencer ii das quatro pro- BITTER AGUIAII dos sub-concessionarios nesta praça, SOCIEDA- atrlbUIçoes como pen�o, Grosso. vas disputadas pelos mi-
:� DE RECOIN LTDA., comunicam aos seus clien- �

teremos em breve, tao litares na inauguração é o grãnde estomacal

t1
tes qu� e,stã? aceit�ndo pedidos de_ chassis para logo comec� o atual Con: f t

do estadio do 14' B. C. da época ..

: encamInhar a CarteIra de Exportação e Impor, ta- :11
gresso NaClon�1 a exer soar es em Florlanopolis. -

: ção do Banco do Brasil S/A., Rio de Janeiro,: c�r s';las funçoes de Le- -

�: até o dia lü de novembro de 1946. : gislatIvo.
. ..

.

Em visita a A. A. Bae-
BAZAR ELITEf: Outrosim, avisam ainda que dé acordo com ß A ele me dIrIJo. nes_!e pendi, c.om o qual dis-, _

g deter!11inaçi'ío daquela Entidade, sómente serão B mom.en_to c�mo Cldad�o putou dIversos JO&OS, es- ROUPAS FEITAS
í: conSIderados, os pedidos que forem acompanha-:> bra.sIle�ro, para que. nao /

teve .em Jaragu� uma

t:.dOS
de atestados forn-écidos

por, entidades ofici-:) m_aI,s permIta a contmua;- e�baI.xada esportIva do ARTIGOS DE COURO

1 ais
A (P�efeituras, Coletorias, Federais o Estaduais, 11

çao des.se est�do d� COI- GI�as�<jI Bom Jesus,

de.
BRINQUEDOS

: AgenCIas do Bancodo Bra&il S/A., etc.) que com-: sas9ueeconsCle�temente JomvIlle. PAPELARIA e.

provem a necessidade da aquisição doIs veículo/s.: nOCIVO ao ExerCIto e c�n No. l;>asquet venceram \

MIUDEZAS EM GERAL
'. .

_ ': sequentemente, ao BraSIl. os VISItantes por 26 a 25 /

C "h-'
'

I :�
Solon Lopes de Olivei- e no futebol os locais

,,_,_ Prec.OS exepcionais até Natal!amin oes para qua. 1 ra, tte-cel
.

levaram a melhor derro- �
: Departamento Técnico tando aqueles por '5 a O. Rua Marechal Deodoro da :B'onseca, 131

.. quer iransporte. ll;
de Produ<;ão do Exerci- -xxxx- .

Defronte a «A COMERCIAL LTDA,» (Proximo ao Posto Flubini)
. : to - Palácio da Guer-, Em Joinville, a União

.�':;"'''''.+•••�:;''''.......''������� ra, 7.° Pavilhão. Grafica ven�eu o Aca- -

'ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL - 5a. Feira, 7

Notificação

Abono Familiar

Livros e Jornais
LÖFFLSCHEIDT

O srs. Francisco S. G.
Schaden, que faz parte
do Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Ca
tarina, teve a gentilesa
de nos enviar. o livreto
"Notas para a historia de
localidade de Löffels
cheídt".
Trata o mesmo do his

torico da localidade que
lbe dá o nome e que
dentro em breve feste
jará o centenário de sua

fundação.
Divide-se em capitulos

que descrevem os aspe
ctos geograficos, condi-_
ções sanitarias, vida re

guà do Sul, O' Snr. Irineu ligiosa e admínístratívà,
Bornhausen, politico e educação, 'viação, comer-
índustríal catarinense. cio e vida social

S. S. recebeu a visita
__G_ra_t_o_s_p_e._l_a_o_fe_r_t_a_._

de grande número de a

migos e correligionarios
que com ele palestraram Recebemos o colega
sobre a futura campan- "Voz do Povo", que se

ha eleitoral, sabido que edita em Curitiba sob a

é, e que continua a ser direção do
. D�. Mario

o candidato da U D. N,

I
Montanha Teíxeíra.

ao cargo de Gov�rnador E um periódico de cul
nas eleições de Janeiro. tura cristão, !ltraente e

.

- de excelente leitura.
Gratos pela visita, e

votos de longa existen
cia.

Do sr. Aguineluo José
de Souza digno chefe do
serviço de Fomento e Pro
dução Animal do Ministe
rio da Agricultura recebe
mos a seguinte comunica
ção, que muito agradece-
mos:

«Jaraguá do Sul, 28 de
Outubro de 1946.
Sr. Diretor do «Correio

VOZ DO POVO

\
"

"--
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO» - õa-Felra, DIA 7- 1-Lt6 -

Macacos Hidraulícos
__

COMPRAREI MAIS BARATO__

fazendas �
Chapéos ��

Suspensórios
Sedas

o cidadão José Lindolfo Borges, Juiz de Paz
em exercicio do cargo de Juiz de Direito da Comar
ca de Ieraguä do Sul, Estado de Santa Catarina

Brasil, na forma da lei, etc,.-
'

fAZ SABER aos que o presente edital, com o

prazo de trinta (30) dies virem, ou dele conhecimen
to tiverem, que por parte de DAVID VAILATI, me

foi dirigida a petição do teor abaixo:- Petição:
Ex�"lO. ônr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Iara
gua do Sul. David Vailarl, italiano registrado sob n.

706, L. n. 8 de Registro de Estrangeiros desta cida-

de, viuvo, lavrador, residente nesta cidade a Esrra- Todos os portadores de Títulos em vigor são convidados
Edital n. 2.121 de 31-10-46.

da Irapocú, por seu procurador Lastante q�e a pre-
pela COMPANHIA pare receber os seus prernlos pelo reem-

Ozório Moreira e flo-

t b dl bolço aarantido ne séde da Companhia ou por intermedio de
rinda Pezatro.

sen e su screve IZ que, como condominio do pre- Ó

Á Ele, brastlelro, solteiro,
dio sito a m

.

d E t d f'
suas Azencles locais. COMPANHIA. INTERNAClON 'L

enciona a s ra a, quer azer cttar os ó
r\ lavrador, domiciliado e re-

dernaís condorninios do ferid di di t
. DE CAPITALIZAÇÃO é a unica Companhia de Capitalização

re err o pre 10, a ran e m- sidente neste distrito, em

dividuado pelas razo-es e para os f' q
no Brasil que oferece as vantazens de sorteio progressívo

, .... ms ue passa a
e e Irapocusíuho, sendo filho

expor: - Que, por morte de sua esposa Paulina Vai- devolvendo desde o inicio do segundo ano de vigor do titu- d J
lati, estabeleceu-se o condominio num terreno sito a to as mensalidades pagas junto com o premio.

e osé Severino Moreira
e de Eduarda Pereira .Mo-

Estrada Itapocú, nesta comarca, fazendo frente na

dita Estrada, travessão dos fundos com terras- do A
reira ..

Dominio Dona Francisce, extremando de um .lado gente, nesta cidade ERICO BRUHNS. Ela, brasileira, solteira,"
lavradora, domiciliada e

�m �ITasdeErn�� Ho�t edeouko lado com =�II�II�����������������������������=

as de Berta Nogovosky, com a area total de 126.620
IIII residente nesre distrito, em

��fi�����I:t�f;l��3}i���:�?pl��f:,������ PE"111 ::::::::��� :�:;;:;;� ��I������·
�i���;i���;ij��;��i!l�i:�!�§f��l�� ·111R.[ItI'f] �:R�CC�::LU::' !��;:f��i�;::j�!i�:�l
dendo vender o quinhão que lhe pertence nessa pro-

tins legaes.

priedade, tem oférta de Alfredo Marquardt, operário, �@'!@®'i'@)@)'!@)@'!@®'i'@)@!@)®Y@)®Y@®'r@)@!@)®Y@@Y@)(@� ARTUR MÜLLER Oficial

residente nesta cidade, que se propõe adquirir esse � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquídäo, e Resíríades �@Jquinhão pela quantia de Cr$ 4.000,00 (quatro mil

cruzeiros) pagavel no áto de ser lavrada a resperl- @
.

n
Bonecas de todos os

va escritura. Delo que, como os condominlos tenham l@ TODAS AS MOLESTIAS DO
. ßPßHn�O HfSPIHßluHW

. -I tipos e tamanhos, sim,

preferencia ao estranho, por irnposiçãp da lei, requer �.
Encontram alivio imediato com <..- uso do �.

ples e até as mais

a V. Excia. se digne cita-los para aqtieles que qui- -I n C O m pa'" a v e 1 luxuosas, como noi-

zerern, no prazo comum de cinco (5)\ dies, deduzi-
... b

.

V
rem, por artigos, a sua preferencia. Assim deverão � po,-IUfíll dO H I-n P I I �

vas, aianas etc. .s.

ser. ci!ados por �an.da?o os condominio�:. Ant?ni?
• •

I: I: ng LO I! O I!nl� .. encontrará na afa-

Vailatl, casado, lardineiro, res, nesta; Alicio Vallarl.
mada

casado, lavrador, res. a Estr, Schubert, Maria Valle- ê> O PEITORALMAIS�ON:UE�IDO NO BRASIL @) OASA REAL

ti Tobia�, casada! d?méslica, res, nesta, Ana Vailati it®�@Ã.@@.,;@@,;@@.i.@@).@@l®�@;.@@l®@).@�@1'6 defronte o Cine Bnhr.

e sI marido Pauli Kiessenberg. res. em 5 Rios do

Norte; Iulíra Vailati Nass, casada com Afonso Nass

.�I_=====O====_� B M tild
.

S
re�. em.Tifa ScllU�erj; OlímpíoVatlar! e Rosa Vai�

-

-

M��;-i-� Estofados
�

anco ercan 1 e an-

lati, meiores, solteiros, res, a Estrada Itapocú, todos t C
�

t
·

S/A
�esta Comarca. - Por edital, por residirem em lugar "[RUZ[IRD"

a a arlna •

Ignorado. devem ser citados os seguintes condomi- 1,-nio.s: :- José Pe.dro Vailati; Am�rosi? Vailati; fe}ina
. (EM ORGANIZAÇAO)

VaJlatl e si marido Fortunato Giraldl: Bento Otavio . .. -

.,

solutamente incapaz, pede-se lhe seja dado um cu-
encontrara so nos afamados MOVEIS nização vêm informar aos senhores acionistas, que

repor especial na forma do artigo 387 do Codigo I
ESTOfADOS CRUZ�IRO .. _

-

- estão ativando a fundação difinitiva do Banco.

Civil. - Da-se a presente, para efeitos fiscaes, o va-
Poltronas pera radio - DIvas - Tape- Comunicam mais que, devido ao elevado núme-

!or de e-s 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) e segue �tes
- p�ssodelras, tudo V S.

encontra-�
ro ?e _?ssociados; tem dificulta�o grandemente a an-

Junta a prova do pagamento da taxa judiciaria devi-
ra a Rua Marechal Deodoro da ganaçao das esstnerures, nas listas, pera fazer face

da. O adv<;>gado que a presente subscreve tem es-
fonseca, 519. - fone 22 as exigências da Lei.

critorio nesta cidade a rua Mal. Deodoro da Fonse- _====0======_ Informam ainda, que esta parte está prestes a

ca, n. 210 e possue o telefone n. 54. Protesta-se pro- A V -I S o·
I ser concluida, no entanto, pedem encarecidamente

var o alegado com depoimento pessoal dos conles- I
aos senhores subscritores que ainda não assinaram

tantes,' com provas documental e testemunhas; expe-
as listas de subscrição, que procurem os fundado-

dição de precatorias; avaliação; peric'ias; acareações,
I res afim-de cumprirem esta sua obrigação, para que

e por mais qualquer genero de próvas em direito
_

Aos SllrB. Solano e Guilherme Lourenci para
I
se póssa fazer a Assembléia Geral da fundação, a

permitido o necessário. - Com uma cópia da ini- nao entrarem na minha propriedade sem minha licen- qual será em tempo oportuno marcado o seu dia.

cial mais os �eguintes documentos: 1 trasladG de ça, porque não me responsabiliso pelo que possa Blumenau 51 de outubro de 1946.

uma procuraçao lavrada a fls. 186, do L. n. 19, do aconlecer aos mesmos.
'

tabelião snr. Mario Tavares da Cunha Mello; 1 for- 5x1 JOAQUIM SCHIOCHET OSWALDO MOELLMANN

mal de partilha passado aos 24 de janeiro de 1944
AMERICO STAMM

pelo escrivão Ney franco, contendo o quinhão here� I
'

I
- fundadores.

ditaria de David Vailati, extraido dos autos de in-
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A 5x1

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

ventario de Paulina Vailati; 1 talão da taxa judicia- LOMO·RIGUEIRA- -MINANCOD,Aria passado pela Coletoria Estadual de 'Jaraguá do p
Sul, sob 11. 405. N. T. P. Deferimento. Jaraguá do

Sul, 23 �e outubro de 1946. - pp. (ass) Luiz de Sou- Vermitugo sua\'e e de pronto

za. 25-10-46. 25-10-46. - Coladas duas estampilhas efeito Dispensa purgante e dieta!

estaduais no valor de trez cruzeiros, sendo uma taxa SERVE PA"RA QUALQUER IDADE, CONFOR-

de saude, devidamente ir.ulilisadas. A petição levou ME o n. 1, 2, , e 4

do Juiz de Paz em exercicio do cargo de Juiz de Di- Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
reito da comarca o seguinte DBSPACHO:- A. á con- Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

clusão. Jaraguá do Sul, 23-10-1946. (ass) José L. remedios

Borges: Conclus?s os autos, foi exarado o seguinte Compre hoje mesmo nma LOMBRIGUEIRA

despacho: Defendo? r:querldo a fls. 2. 1- Expe- MINANCORA para o seu tilhinho.

ça-se mandado de cltaçao para os condominos re- ' . .'

sidentes na Comarca. 11- Expeça-se edital de cita-
E um produto :los Laboratono� Millancora

ção, com· o prazo de 50 dias, para os condominos

[
- J O I N V I L L E -

resic!entes em lugar ignorado. Jaraguâ do Sui, 25 de . , ."
...

outubro de 1946. (ass) José L. Borges. _ Em virtu- ch�.mo e �ltO. a Jose P�dro Vallatl, Am�rosl? ValIatl,

de do que mandei passar o present dit I I I fe�Jn�_ Val!all. e si �ando. fortunato Glraldl, Bento

_________________________e_e a_,_p_e__o_q_u_a OtavIo Vallatl e Jose TobIas, por todo o conteudo

da petição acima transcrita. E para que chegue a no

ticia a publico, se passou o presente edital que será
afixado no lugar de costume, as portas do forum,
e publicado pelo jornal local "Correio do Povo" e

Diario Oficial do Estado. Dado e passado nesta ci

dade de Jaragllá do Sul, aos vinte e cinco
.

dias do

mez de outubro do ano de mil novecentos e qua
renta e seis. - Eu, Ney franco. escrivão o subscre- Pois

vi. _, (assinado) José Lindolfo Borges. Juiz de Paz

em exercicio. Está conforme ö original. do que dou fé.

Jaraguà do Sul. 25 ide O,utubro de 1946.

O Escrivão - NEY fRANCO.

No sorteio de Amortização realizado na séde da COMPA

NHIA, com a essisrencle do fiscal federal, ne presença
de portadores de TITULOS e do publico foram as seguin-

tes Combinações Sorteadas.

de Capitaliza�ão �mln� LI�ll
. Artur Müller, Oficial do

Amortização de Outubro de 1946. Registro Civil do r" Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei

aíim de se habilitarem para1.1(.)(. I.�.l1. I.O.I>.
R.I>.E. O.F.T. )(.N.D.

R.G.V.
N.I.J. casai-se:

Edital de Citação Companhia Internacional
IIII

Apolice extraviada

Rua Mal. floriano, 58.

I·
Para os devidos fins e efeitos, declaro haver

extravi,add a minha apolice de Seguro de pagamen

to limitado, n. 180.106, no valor de Or$ 50.000.00,
emitida pelo Instituto de Previdencia e Assistencia

dos Servidores do Estado, em 11 de Maio de 1945,
em meu nome, da qual solicitei emissão de segunda
via, - ficando, portanto, o respe::tivo original nulo

para todos os efeitos.

Jaraguá do Sul, 29 de outubro de 1946.

ARTUR URANO DE CARVALHO
firma Reconhecida

ONDE

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

Radios: S AR lA. 'j[l EI) G A\. e

TROPICAL MiA§TER ..

Perfumes • EIC., etC.

Sociedade RECOIN Limitada

isso V. S. sempre consegue

na Casa. ER 1 C O BRUHNS ,

JARAGUA. DO UL Rua C�l Em ilio Jonrdan, 82V. S. encontrará na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Associação Atlética. Baepen�í
GeralAssembléia Ordinária

Convocação

LE IA ...

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

Telefone, 55

Otimo tratamento V. S. encontrará no·

Hotel Jaraguá
-BARsRESTAUBANTE-

Refeições á qualquer hora .

Banhos quentes e frios - chuveiro.
Rua Mal. Deodoro da Fonseca; 587

JARAGUÀ DO SUL - ôta. Catarina

c:::::::=o=::::::ac:::::::=oc:::::::=o c::::;::.c:::oc:::::ac:::::::c:::::::;:..�o:::::::::::c:::::::=

O Kühn &. Rengel O
() 'FERRARIA ()
O Fabrica de Ferramentas Agrícolas. O

t O Segas Rotativas para Arados. O
O

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183.

OJARAGUÁ DO SUL
c:::::a�c:::::ac::::;::.o:::=::oo:::::::::::c:::::ac::::::;::..c::c:::::::::=�o:::::::::::c::::;::.

EDITAL

5a.-Feira, DIA 7-11-46 -

Materia' de Cerca

para galinheiros e outros fins

diversas benfeirorias e

entender-se diretamente

..........................................,.,___...__ "MEDICAÇÃOAUXILIAR
� Grande numero de pes- � I NO TRATAMENTO DA
� soas se curaram do esto- � I . SIFILlS"

� mago, usando
'

� FRACOS E ANéMIC081
�. BITTER AGUIA � T_I
��...............�-----

VIl'QiO CRE08OrADO

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
C C C [ , R A,5,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

"SILVEIRA"

Advertencia
Para que chegue ao conhecimento de todos de- ..

claro, que, meu marido Ricardo Ulrich abusou do
seu pátrio poder, e, fomos obrigados abandonar o
nosso lar, eu e nossas duas filhas que ainda viviam
comnosco. Declaro mais, pare que ninguem alugue
a casa ou alegue ignorancia, que não concordarei
com qualquer divida contraída por ele, bem como
corri qualquer oneração de bens ou suas vendas,
opondo-me pelos meios judiciais centra as mesmas.

5xl ass.) .0lGA UlRICH
-----------------------�---------------

I •v�::;od:_!::i:iS
� Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova�� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

I
se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões Funerários.

������"...����

�..: Instrumentc?s. �
� <i) de Musica �
� EM GERAL, ESPECIALMENTE �
� Gaitas - Pianadas �

VENDE BARATO � de 24 a 120 baixos. �De ordem do snr. Presidente e, atendendo ao

01 I
-

L d
. � Bandoneons - �-disposto no artigo 24@ .do Capitulo V, dos Estatutos sen rmaos t a.

I
� Pianos - Harmonias. �desta associação, venho, por Inrerrnedlo deste, con-

RIBEIRÃO Dqr.�.O�HA � Instrumentos para Bandas _ �vocar os associados pera a Assembléia Geral Ordi-
!' " Orquésras e Jazz-Bands. Vi- �naríe, a realizar-se a 22 do corrente ás 20 horas em I-----------------�--

rrolas, Pick-Ups, Radiolas.

�
'{Sua sêde social pare tratar do seguinte: � Enfim tudo, que for do ramo.l°.-Prestação de contas da atual diretoria, Armarias envid raçadas � Peçam preços e demais informações ao Represeutante:�o.-Eleição de nove diretoria.

� PAU L O K O B S �5·. - Tratar de outros assuntos de Interesse do
clube. Vende-se por preço de ocasião, por __.S���_::_.����C��Iaragué do Sul, 5 de novembro de 1946. ter de ser desocupado:ANTONIO J. ZIMMERMANN.

2 Armarios envidraçados
.

1° secretário
. 1 Balcão.

-"i=miiiiii!m=i:=!l=!l=ii=ii=m!!!;m=ii=i:=i!=:�1 da loj a da Vva. Doubrawa.III
F b (8

-

M I'
.

.1: 2xl Tratar na A. OOMEROIAL LTDA.
m ", r"'5· ���:'IUd�s�r�as, �I -------------.-----------------------§� .., .., Maleitas, Tremedeira m V d

.

m - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - .1: en e - se

m "Capsulas Antisezonicas lllill Serraria, com fazenda,
III 2.600,000 m2. de terras.
�, M inancora" -1--,'1' O .Interessado poderá
III com o proprietário
::.

Em Todas as Boas Farmacias iii sr. PortelaI� É um produto dos Laboratorios MINANCORA�!
.

Rua Coronel Carvalho, 25.-Iii III SÃO FRANCISCO DO SULII - Joinville - Sta. Catarina- n.i!!!!;!!!!!!!IU=i!i;!a!!iii!;=!!!!!i!i!!!!E!ii!U=U=i=!i=!!=!!=!

"MEDICAÇÃO AUXILI-De ordem do sr. Prefeito Municipal faço publi- AR NO TRATAMENTOco que até o dia 30 de Novembro do correnre ano DA SÍFILIS"todos os proprietarios ou ocupantes de terreno são
-.-----........=="1obrigados, de acordo com à Leí n. 53 de 24 de

junho de 1937 a: I1.-Roça!' as testadas das vias públicas municipais t UMA DODIÇA ."AvI_IIIM. . ..

d 15 t b· MUITO NMIGOU !'ARA A ,..A-ne dlsrancla rrurnma e me ros em arn os os MiLIA. "ARA A RAÇ"- COMOlados não sendo permitida capoeira em altura supe- UM BOM AUXILIAR NO TRATA-,
.

. MIlNTO DbBE GRAND. JILA.m..orior a 1.50 merros, .

U •• o -$2.-Limpar e carpir as valetas, drenos sargetas ,;,nl PJ (1:[ IJIJJ, J Icorreges e ribeirões, afim de darem escoamenro ás !. �';iJh.• I u! I!.aguas. .

A St,..IUB .. A!'RESENTA SOB5.-Derrubar as arvores Irutíferas uma ves que INÚM_I'ORMAa. TAl. COMO:
prejudiquem a projeção do sol nas estradas. IHUMATI....

4.-Podar as cercas vivas em uma altura mexírna IESCRÓ"'ULAII
de 1.50 merros. a"INHoU

I'1STULA85.-Lançar no mesmo dia, os detritos vegetaes ÚLC.....da lirnpesa. pera dentro dos terrenos numa distancia
_MM De ordem do snr. Co-nunca .ínlerior a 2 merros.
PDtIDoU letor, torno publico queA metragem fixa será de 600 merros, por lote. DA",",_ no correnre mezde Novem-sendo que a Prefeitura subvencionará por metro MANCHoU bro arrecada-se nesta Co-exedende com 20 reis, quando de um lado e 40 reis "EUIII DE NOGUEIRA'" letoria, o imposto acima,quando em ambos os lados.

COHHIDCIDO HA .. ANOS � referente ao 2'. semestreOs ínfrarores das disposições acima, serão rnul- v____... 1'6_ "ARTJ!.
do vigente exercicio.tados na Importeneta de Cr$ 50,00 a 50,00 e dupil-

_--------� .Os Contribuintes quecedas em cada reincidencia, além da indenização de
não satisfazerem seus pa-Ique trata o art. 5, da supra referida Lei. BITTER AGVIA
garnentos no preso mar-}Iaragué do Sul, 31 de Outubro de 1946.
cado, poderão satlsfazel-oVERDI FRANCISCO lENZ I é um aperitivo cientitíco.
no proximo mez de Dezern-Fiscal-Geral
bro com a multa de 20%.
Terminados os supracl .. ii

tados presos serão extra- H
idas as certidões de divi- n
das pare a cobrança exe- ii
cutíva. II CIRURGIA PARTOS. DOENÇAS DE SE- i:i:.I::.Coletoria Estadual de II NHORAS. CLINICA GERAL.·
[aragué do Sul t de No- ..

..

.vernbro de de 1946 ii Consuitório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. li
H Jaraguá do Sul - Sta. Oatarlna iiHeleodoro Borges ::

::

escrivão

.., _ ..._
To .

R••fri.d••
BronQuit••

I ElCrofulo••
Conval.sc•••

I vrxao CREOSOTADO
.

'É U" _"AOO" Dar I5AÚDIL

Milhol
BRANCO E AMARELO

Oferecemos aos melhores
preços da praça.

ENGENHv RAU t,TOA.

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com-

. pr-ando na

farmacia Nova
de ROBERTO 11. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos. .

Rua Mal. Deodoro, 3D - JARAGu4
@.i.®� @.i® ®Y@)

Oficina Mecanica
Geral

H. KELBERT

Edital
Imposto lerritoriol

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS E ACESSORIOS -

-- APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS-
- PREÇOS MODICOS.

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone, 4D

-..Jaraguá do Sul-

::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO·

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

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

IDEAL
A M A R C A DOS 8 o N S P R o D 'u TOS:

Assucar de Baunilha, Sal Refinado (pera cosinha),
Mata Moscas.

FABRICANTE: alll.188 11EUER
Rua D. Pedro II N. 69 Jaraguá do Sul

�-----------------------,
Dr. Arquimedes Dantas

alD".GaDe
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

Dr. Ren.ato 'W'altsp
MÉDICO
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«CORREIO DO POVO» 5a.-Feira, DIA
---

«Pàgina do de Representação Popular»
P. R. P. Dr. LUIZ DE SOUZA I

tido, o sr. Dr. José Veiga, ,

S. S. está desenvolvendo grandes atividades

politicas no sentido da fixação da posição do
P. R. P. em face do problema da eleição gover
namental de 19 de janeiro vindouro.

Com as responsabilidades do seu cargo de
Presidente do Diretório Estadual, do seu gráu de
bacbarel em ciencias juridicas e sociaes e, ainda,
com as do seu nome que é uma tradição de bon
radez e um penhor de dignidade em todos os seus

átos, o dr. José Veiga bonrou o populismo ca!a
rinense na Convenção Nacional e, da mesma for

ma, na parte que lhe coubér, saberá, estamos

cértos, traçar os rumos da marcha d9 P. R. P. na
estrada que conduz a 19 de Janeiro.

Direção e Responsabilidade:

3'- Reunidas as comissões partídarías, estas
terão de concluir forçosamente por estabelecer
pontos comuns de concordancia a respeito dos
problemas objetivos de que tratarem;

4' - Com base nos pontos em que estiverem
de acordo, as comissões partídàrías redigirão e

aprovarão um -programa economico-financeiro e

com apoio neste programa farão recomendações,
sob duas formas: a)� projetos de leí, que enca

minbarão simultaneamente ao Congresso Nacio
nal e ao Poder Executivo; b) - conselhos e su

gestões ao povo brasileiro, aos quais darão um

aspecto de campanba educacional; ,

-----

5'- Os partidos, em seguida, .estarão com- ôerà inaugurada no próximo sábado, dia 9 do

prometidos, ao mesmo tempo, em guardar trégua corrente ás ?O horas, solenemente, em São Francisco

politica a respeito dos assuntos em
-

que tenham do Sul, a séde do Partido de Representação Popular
estado de acordo e em propugnar por todos os ep.R.p).

O Partido de Representação Popular resolve meios de que dispuserem para a re.alização das Segundo notícias oficiaes, além da presença de
submeter á atenção dos outros partidos politicos, da conclusões de seu trabalho conjunto; delegações populistas dos municipi.os vizinhos, con-

imprensa, das associações de classe, das entidades 6' _ A imprensa partídària, ràdio-emissoras, terà aquéla festa com a comparen�la do chefe do
síndicaes das soctedades cientificas e culturais, das editoras e outros poderosos instrumentos de pro Partido no Estado de Santa Oararina, sr. Dr. José
pessoas �ntendidas em assuntos de economia e fl-

paganda serão lançados a serviço da divulgação Maria Cardôse da Veiga.
nançes dos tecnicos e especialistas rios vários ra- do programa economico-financeiro aprovado e das

Imos da produção e das classes armadas, dos repre- recomendações consequentes;
, �----_---

sentantes do povo nas duas casas do Congresso Na- 7'- O movimento seguirá finalmente como'l t
- .

Scional, das autoridades dos governos federal esta-
uma verdadeira campanha educacional de larga' ns ruçoes para quae iduais e municipais, - as seguintes considerações e
envergadura, na qual os partidos tomarão p�rte '

1-
- ,-

O'Spropostas relativas á gravissirne situação econorní-
associados, e resultará sem duvida em um VIgO- quer corre Ig10narl •

co-financeir� que o Brasil ora enf�enta:. roso soerguimento da economia nacional.
_

/'
.1'- NJ�guem desconhece a Impo:tancla excep- Ao lançar este apelo fraterno ás organiza- Em tua passagem por qualquer localidade ce-

cion�1 9� ense. que arravessarnos, sern Igual em nos-
ções politicas, economicas, culturais e morais do tarinense. verifica si já existe um Diretório local do

sa histórie, P?IS. neste I!lundo _ modern�, em que os
país, o P��t�do de Representação Popular f�� �a-__p.R-P, No ç;a�9 p.-º�itivQ, Jgva a ...êle tua .palavra d.e

recursos da técníca ôbnI.a�. a produção �. ê? pro- ber que já está 'elaborando, em suas cormssoes estimulo. Não existindo, coordena nossos stmpatí
g�esso dos povos poaslbilidades quase J1lml�adas, técnicas, um plano de reconstrução e organiza- zanres, afim de que o P.R.P. tenha rnaís um centro
nos perman�cemos ecC?no_mlcamente .

uma naç�o de
ção de nossas fontes de produção, e coloc�-se, de irradiação.

menos de cI�coenta mll.h?�s de
.

habitantes, dlsper- com espírito patriótico, acima de qualquer ínte-
. -x-x-

sos em um Imenso terrítório e dlspondo,_ pera explo- resse particular pelo bem do Brasil! Insiste com todos os nossos associados e sim-
ré-lo, de poucos instrumentos de produção, e� sua Rio de Janeiro 27 de outubro de 1946. patizantes pera que procurem escutar todas as qu�r-maioria já gastos ou cansados, enquanto que finan- Raimundo D. Padilha, 'do Conselbo Nacional - tas feiras e sábados,' ás 21 hóras, o programa radio-
celrarnenre estamos afo�ados por constantes, exce�- Plinio Salgado, delegado de São Paulo - H. da fonico do P. R. P. na Rádio Farroupilha de Porto 1.

sivos e descontroledos Jactos de moeda,_ os quars Mata Barcelos, secretàrío geral _ Plácido de Me- Aleare.
por sua vez provocam funestas perturbações no cam-

lo, vice-presidente _ Murilo Fontainha, consultor "'. -x -x-
'

po economico;
_ , . juridico - Raimundo Barbosa Lima, delegado do I Todos o Diretórios Municipais, Dísrrltees, ôub-.

.

2'- As pupulaçoes. sofrem senas consequen- Distrito Federal- Ubirajara Coelho Negreiros, de. dlstrltaes e qualquer correligionári?, .devem e:n-
cla� de �al e�tado de �olsas e todos percebe.m que legado do Ceará _ Cotrirn Neto, do Conselho Na-j viar se�uidamente notIcIas pera esta
a sttuaçäo plOr� em i"�tmo_ aceler��o, determlnand.o cional _ José Freire Dantas Filho, delegado .de I "Bágina do P.R.P."

_ ..

�esordens n� vld,: SOCIal, l�tranqUllldade nas Iami-
Sergipe _ Othon de Barros, do Consel�o NacIO- Qualquer cidadão que slmpa�zar _com,o noss?Ilas e desofl�nta_ça� general�zada; ,. nal _ Luiz Compagnoni, delegado do RIO Grande Partido mas que por qualquer razao nao possa agrr

5'-:- ·A índústrie, � (lgncuI!u�a,
�

o �?mer�lO, os
do Sul _ Benjamin Mourão, d�legado do Paraná - abertamente poderá escrever. indica.ndo-nos elernen

consumidores, as autonda�es CIVIS '"' rnllltares, o fun-
Gaston Rego, do Conselho Nacional - RE-nato Mes- tos capazes de, na sua localidade, Instalar e desen

cionalismo, todos tem motIvos para .d�sassossego e
quita, delegado da Bahia _ Raimundo Rocha, de- volver o P. R. P.

não podem encontrar paz na co.mpet�çao. em que es-
legado po Piaui _ Manoel Rodrigues de Melo, de

tão empenhados P?r _ga-nhar maIs. dinheIro, porque legado do Rio Grande do Norte _ Correia de Fi
afinal essa competlçao nunca. tefla termo, uma

_ ,:ez gueiredo do Conselho Nacional _ Gentil João
que não h4 de s�r n�s reaJustam;ntos llJonetanos Barbato,' delegàdo do Amazonas _ José Mayrink
que irão acbar satlsfaçao� a qual so pod �r� s�r pr,?- de Souza Mota, delegado da Paraíba _ Pe. Pon
curada na maior produçao e na melhor dlstflbUlçao ciano dos Santos, delegado do Espirito Santo _

dos bens de uso e �e �onsumo; ,., Mauricio Silva Teles, do Conselho Nacional
4'- Essa �onvI�çao de que o remedlO so pode Alencar Memória, delegado do Território do Acre

estar em prodUZIr mais - e que o aum�to de pro-
_ Wicar Teixeira, delegado do Parà _ Julio Fer-'

dução exige maior trabalho e coo�er�çao .geral - reira Caboclo delegado de Alagoas - Felinto da
vai indubitavelmenre. ganhando cada dlél .malOr terre-

Costa Ribeiro' Filbo, delegado de Mato Grosso _

no; tem-se feito ouvIr vozes de esclareclme�to, por Gonçalo de Melo _ delegado de Pernambuco _

enquanto apenas de pessoas ou d� wupo� Isolados
Luiz Caetano de Oliveira, do Conselho Nacional

e o governo mesmo mos!ra-se VISIvelmente empe-
_ José Cesar Soraggi, delegado de Minas. Ge

nhado em �ncon!rar soluç�es; .
,

j rais _ Conrado Van Evern, delegado do RIO de
5'- Ha mUItas

_

questoes, rel�clonadas com. a
Janeiro _ Nunes da Silva, do Conselbo

.
Nacional

economia Je pro�uç�o, em qu� �xlste ou pode eXls-
_ Màrio Pentebdo, delegado de Goiaz _ José Ma

tir �cordo d� malGfla de brasllelros, mas nada po- ria Cardoso Veiga, delegado de Santa Catarina _

dera ser realizado, pa.ra at:nder "aos en?rmes esfor-
Pe. Joel Barbosa, delegado do Maranhão.

ços que a presente sliuaçao esta a pedIr de todos
sem que haja sincero propósito de colaborar e sem

que se efetive uma real conjunção de vont�des.
Assim, pois, o Partido de Representaç�o Popu

lar apela para todas as e�pressões da s?cledade na

cional iá nomeadas no sentido de se umrem em tor

no do objetivo de elevar-se a nossa produção eeo

nomica utilizando-se para tanto todos os processos
aconse{haveis para uma intensa campanha civica, e

propõe:
. . . .

i'����l' - Os partIdos pclltlcos depOIS de terem rea

lizado!separadamente seus estudús, reunir-se-ão �e
presentados por comissões devidamente credenCIa
das a fim de discutirem em conjunto os projetos de

programa economico-financ:_iro aprese�tados;. .

DR .. JOSÉ VEIGA'l' - Tais projetos serao dados a publiCIdade
e os partidos solicitarão á imprensa, ás associações

. , . ,

de classe, ás entidades sindicais, ás sociedades den-
I • Regresso�, VIa aerea, da CapItal da Repu-

icas e:culturais, que comribuam com pareceres ejblICa, aonde. fü __ ., e�plo deleg�do do.P. R. P. de

amplos debates sobre os assuntos em fóco; Santa Catarma, á 2 . Convençao NaCIonal do Par-

Partido
•

Conclamados Iodos os par
tidosa seuniremnumPlano

de Salvacào Pública.
• •

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

gre, a VOZ DO P.R.P.

Inauguração
da Séde.

Apêlo do P.R.P. a todas as entidades politicas, economicas
e ás forças morais da Nação - A i:p.tegra do documento.

-x-x-

Quaesquer pe?idos de informações, "no!i�ias ou

assinaturas deste Jornal contendo a Pagina do

P.R.P." deverão ser dirigidos com a màxima urgen
cia para Dr. Luiz de Souza - .Rua Mal. Deodoro, 210-
Jaraguà do Sul - Santa Catanda.

Conforme dissemos na nossa reportagem sô
bre a Sessão Solene de Encerramento da 2a. Con

venção Nacional do Partido de Representação Po

pular, foi dado conhecimento ao públic�" naquéla
ocasião, de um importante documento Iirmado pe
los convencionaes e intitulado «Apêlo de Salva

ção Pública,» conclamando, em face. da gravidade
da situação nacional, todos os partidos a estuda
rem em conjunto uma solução imediata ou as pro
videncias necessarias a pôr um fim à aflitiva e

-

angustiosa situação que atravéssa o pais. Publica
mos abaixo, na integra, o têxto dêsse importante
documento.

Apêlo de Salvação Pública

Bos comDon�eiros �e Jorouuß do Sul
Os co:rppanheiros de Jaraguá d? S_Yl

que pretenderem acompanb'ar a comIssao

que, em carater oficial, viajará sáb��o para
São Francisco do Sul, afim de partICIpar da
solenidade de inauguração da séde do P.RP.,
naquela cidade, poderão se entender diré
tamente com os correligionários Antonio
Zimmermann e Luiz de Souza'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


