
\ gresso aprovüu �m� .lei
que designa a prrmetra
semana de outubro de
cada ano. "Semana, de
Emprego. para os Incapa
.cítados Ftsícamenté". A
lei em questão estipula

.. que, o. Presidente p�b!i-
A R TU R M Ü L L e R Fun_dado em 1919 TELEFONE �<?, }9; que uma, , proclamàção

, ,

_

' sobre o. acontecimento,
ANO XXVIII ,-- JARAGDÁ DO SDL - Domingo. 10 de Novembro de 1946 _' 'Sta. Ca:�ârina � N.-13,93, tÓdqs .os anos' "Governa-
__iiiiiiiiiiiiiiii=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=======--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii-iíiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- dores de estadó.préíeítos

EI d
'

de.i das cidades e chefes de
É facil fazer boa diges- eva o o numero e lncapa- outras repartiçõer gove�-
tão, quando' "se use o ít d s f- -,

mente p"ar'a' '0:' namentats, bem como 11-
Cl a o lSICa

'_ " detes ,de organízações
O Departamento de Co- de ida e volta entre No- BITTER AG-DIA t b

'

Ih " agriC'olas, cletííícas, pro-
mercio dos E. Unidos re- va York e Londres fica ',ra a o. ':, ' ",;, f'issronais e' 'outras .e in-
vela que as vendas de Pe- por 595 dólares, em com- nações de' prioridade de dívlduos de projeção
nicilina, pera exportação" paração com a passagem aço, pera essa índustrie - Washington (�hH) », A., euças, acidentes ou co- são convídadosa partící-foram o dobro. do volu- so de ida ou de volra, en- SIH. - proporção fie desemprego mo .resúltado ,{la guerra. parrío referido moví-
me de vendas nos , Esta- tre Nova York e Londres, -x- devido ao número de pes- Um de cada sete-membros mento",
dos Unidos, em Julho. de há cinco anos, que era ,O registo, de carros de soa fisicamente defe�tuo- da população m3;sc�Hna A campanha constitue
Cerca de 15.550000 Iran- de 600 dólares. As novas passageiros particuleres, sas nos Estados Unidos, que trabalha, esta mca-. o. resultado' de um ano
'coe foram reservados pa- tarifas foram aprovadas' nos E. Unidos em �946, I aument01!: maís

do dobro pacítado e, SOb alg�� de' trªball1o,,',' conhecido
ra os mercados esrrangel- 'por seis go�ernos, 9�jc:ls, é calculado em- male de na �ca�J!:tº em que, a; a�pet2-' requerendo reh�-', cómo'I;>rogri;tma 9.eDe�en
ros, 'pele Admlnístração companhias aéreas fazern' 27 milhões de veícu Ios- o 'nação entra no. segundo l)ltaçaoJls�ca>ou.vocacio volvímento de Empre
de Produção Civil. Tal o serviço' entre o Velho e' que representa um aumen- ano de ";Im.a campanha D,�l ou assistencía ,espe- .gos, Injetado Bureau Em
número. representou o Novo MunOD: Canadá, 'to, de 5.4 por cento sôbre intensa dístínada :: tor�ar cíal., Calculou-se que cer- prego Estados Unídos je6.350,000 , de francos a França, Grã-Bretanha, HO-.J�4Q, .mas diminuição de capazes �eus . �Idadaos, ca d.e �.OOO.OOO �os que Bureau de Emprego dos
rnaís do que os reserva- lande, ôuécle e Estados 8,3 por cento em cornpa- c0I:r;t defe�t?sJIsicos ' e" .servIram.ü seu país.osten- Veteranos, com a coope-
dos pera o consumo in- Llnldos. - SIH. - raç�o à 1941. Os regis- assIm., utílísar ü>.?a" a tando unIfür�e na segun- ração. de outros órgãos
terno. A maior consigna- =-x - tos ele camlnhões, de 1946, sua reserva, de mao de )�ue�ra �undial voltaram -'federais. <1 progresso é
ção J;lprante Julho foi pa- 'A produção de rnaqul- foram calculados. em cer- obr3;. ,,' ,mcap3;cItados,. por, ,�' �sse, dívídído entreus organí
ra os mercados sul-emerl- narla agrícola dos E. Uni. ca dê 5.500.000, aumento Ha, nos EE. UU. cerca ou aq�ele motivo. zacão de acôrdo com
canos; segundo lugar os dos aumentou treze por de 12.2 por cento 'sobre de 28.000.000 de. pessoas A Iím <!e fa�er frente suà capacidade de con-
países, libertados. - SIH.- cento em Agosto, alcan- 1945. - SIH. - incapazes,' deVIdo. a do- a, essa sItuaçao, (i çop.- tribuiçãü a seu favor.
• -x- çando um vé!lor record de -x-

, ,

"

Réduções de cerca de cerca de 67, milhões de Na noite 5 do corrente

POLITICA Wenceslau Braz para o e dia 24 a U. D. N.
12;5 por cento nos preços dólqres, segUl;rdo anunciou violento incendio destruiu, '

'

.,'
"

güverno mineiro ainda Dois candidatos conti-
das passagens aéreas, a Administraçao de Pro- parre da Estação da Luz - ,',,'

não atende todos os «gos,- nuam como. üs mais Co.-
ötravés do Atlântico Nor- dução Civil. O· total de de São Paulo,.- �endo os Ainda €lsOte "m'ê�' ,sé.rãü ,tos» ,pois forma se a opü- tados 'candidatos ao go-
le entraram em vigor a Agosto. representa grande prejuizos calculados em resülvidos todos os'casüs: sicão com dé�eccãO, ..das, .verTIü ést<tdüa:l, Dr. Ader-
12 de Outubro. As passa- aumento sobre o de Julho' mais de dez milhões de politicós qQs "Estados. meras, do P.- S.'�; parai baI :Ra!ll0!:i" da Silva; é
gens de ida ou de volta, - 59,000.000", de érólares -' cruzeiros. As cónvt;lnções,vß,o ��. a, U, 0.. N. e eipeClalm.etn�; ,snr. Irmeu' Bornhausen
entre Nova York e Lon- e á média 'mensal de -X-. reaJisando" 'e üS pplitiêüs te P.�R.,

'

,"
.

" - l e já não, ha" dúvida que
dres, baixaram de 575 48.700.000,de dólares, em A Bancada Trabalhista'pulam<de, galho' :pl:!,ra ,a- "No Paraná, o Snr Ge- é em torno. desses dóis
para 525 dólares; o novo 1941. 0 aumento foi de da Camara apresentou tender' seu,s interesses tulio Vargas mandüu que nomes qu'e 'será reêolv�preço entre Nova' York e vido em parte ás consig- um projero de lei mandan- pessoais, ou por despeito. o. P. T. B. apüiasse o da' a situação catarl-
Paris é de 345 dólares e do dar um mês de orde- Minas Gerais, São. Pau- càndidato JoséLupion em nense,Nova York a Lisboa, 351 nado. a todos os servidores lo. e Rio. Grande do Sul são disputa cüm o General Se üs trabàlhistas, ude-
dólares. Agora, a viagem Vida Literaria publicos federais, como

os casos mais dificEis Jüsé Agostinho, düs

I
nistas e perrepistas se

abono de Natal. de resülver, püis neles Santüs. '

''': agruparem em torno de
-------.---- Deu.:.nós o praser d� uma existem forçasde grandes E Santa Catarina?' um nüme, é quasi cer�a

I Não.
sofra de indiges- visita o escritor patricio Registo Civil expressões em divergen- Dia 15 estara reunido a vitüria. Em todo caso;

i' tões, use Juvenöl Melchiades' 'de cias, A escolha do. Sm..P. T. 13.., dia 16 o P.S.D. a luta vai, ser dura�' co,;;'

B A'·
Sousa. �, No "cêlrtorio""d'o -R--egistro

-
"

'- '

IIlO se costuma dizer.' ,

. itter gUia l\utor dos livros Esque- Cevil, foram inscritos os Ele,teço-e's ,Amertecanas Os ultimos boatüs di-
cido dós Deuses», «Fron- seguintes nascimentos:. zem que os candidatos

LOCa is telras da Miseria» e «Al- Neusa Tereza, f.de Herci- ,a senadür pelo partido
mös Vazias», que tem obti- lio Fern<lmdes; AJmiro .,f. Terça-feira ultima re�li- �eja conservador., majofitariü serão oS srs.
do merecida aprovação de Erich Siewert; Alvina saram-se as eleições para As eleições, do dia 12 de-- Vidal Ramos,

'

Udü Dee:'
Correio do Povo dos nossos co.legas da im- [de Edmundo Vintei; Anto- deputados e senadores nos ;ram 'uma fragososa der- :ke e Ilmar Cürrea e pa

prl'nsa céftarinense, mante� nio, f. de Bern�rdo Richert; Estados Unidos da Ame- 'rota ao partido do (Jc;>,y,er- ,ra; deputadüs federais
ve' interessante � palestra Orlando,f.de Gustavo Car- ,rica do Nürte. no; tendo já o presid�nte OS" srs. Màriol Tavares'
sobre a vida Iiterörira oar- los Nasário; Waldemar, f. Estava nô poder, desde trumann sido interp,elado da Cunhlt' Mello, Pedro
'rigö-verde. de Artur Roweder; Leopol- 1952, o Partido Democra- ;pa�a a renuncia ao �oder, Kuss, e um

\

do sul do
• Tüdas as pessüas que G�atos pelö visita. do Aloisio; f.de Matias ta com um programa mais p0is ficou com minoria Estado,. püssivelmente o

tomarem uma assinatura Scheuer; Mafalda Lotlrdes esquerdista. emquanto que nas duas casas do legisla- snr. Claribalti GaIvão..
anual para' o ano de MI'nl'stérl'o d2 r.Uerf!l f.de Luiz Sarti ,Sobrinho; o s�gundo partido de tivo, e dificilmente poderá Isso tudo se não. hüu-
1947, receberão desde já Oll O U Iria, f.de João ManDel Co- grande prog-eção. ali é o governar nos 2 ano.s que ver cüalisão e não cho-
e gratuitamente, o "Cor- 50. RegiãQ Militar elho; Alceu, f.de Angelo Republicano., com tenden- lhe faltam para terminar o ver ...

reio do Povo" até fim Floriani; Edson Luiz, f de cia .mais para a direita; ou mandato.
de desembrüde1946. 1�. C.RM. JoãoEu�bioCampos;An- -�-A�I�����������-d���-d'�---I-�--���-A Gerencia EDITAL tonio,f.de Alberto Sr;:ezia; 'imento para, as ·z,9nas evasta as pe a guerra.

Beno,f.de Eniilio.Gn�wuch; Washington (SIH) - Cer- 30 r.efeições bem planeja,., gumes; 3,9 'libras (1,7 qui-
; 8alisado. Na Igreja, de FlorianóP9Üs,28 dé ou- Aliçla,f.de Francisc;o Jacobi

ca de '300.000 fardos �'cai- das, e ,cerca de 40.000 ca- lo) de açucar e doces; 1,1Alto. jàraguá, . dia 3 de tubro de 1946. Marialvo,Lde José Felesbi-
xas de alimento com 49 lorias (o que representa libra (500 gramas) de choNovembro., füi batisado Faço saber a todos os no Junior; Dulce,f.de Ger- libras _ foram comprados muitao, tendo-se em vista colate, café e pós paröo. menino adornar, filho cidéidãos, Repélrlições Fe- mao9 Karger; Dq-Icídio f.de até agora por cidadãos éi dieta diária média atual bebidas; 0,8 libra (300do casal Pedro leger-Pau- derais, Estadoa!s, Mönici- Reinoldo Zeh; terezinha,f. norte-americanos' ö 15 dó- dos, europeus, que é abai- gramas) de leite evaporala Vesfal leger. '

pais, e outras entidades de Vicente Sevignani; Irene lares cadq I;Im, para se- xo de 1.500 calorias). O do; meia libra (�OO g-ra-
Suicidio. Em sua resi - interessadas, que os cida- f.de Elias Brugnago; Flori- rem enviado.s aos povos fardo em questão é uma mas) de manteiga e ci

denciá em RIo. Molha dãos maiores de 46 anos na f.de Artur Enke; Arena sub nutridos, no exterior. caixa oe papelão imper- garros, goma de maSCélr,
suicidüu-se tümando for� estão fóra deIdade mil!tar I f.de. RI:;ardo. Hoffmann: Esse fardo - "Big Pack- meavel, á prova de mu- toölhas de papel e sabão.
micida, ()marcineiro Leo-I de öcordo com ? artigo I Rudl, f.de E�lco Krueger, age" como o. chamam os danças atmosféricas e pra
nardü PUtzer viuvo na- 40 do Decreto-L�I n° 9.500 Wanda,f.d� Ricardo Krue-

norte-americanos - é exce- ticamente indestrutiveL
tural da Ale�anha,' cüm de 25 de Julho de i 946. g�r; .AntoDl� Fernan�o,f.�� dente do Exercito Norte-, O alimento contido nes-

56 anü� de idade. Nestas condições a �ro- M�nél MatIlde Segunoo: Americano. Á principio sa caixa de papelão inclue
A policia abriu inque� va de quitiJção com o �er- Ines,Lde B�uno Glasenapp, destinava-se a alimentar 9.8 libras (4.4 quilos) de

rito. viço Militar, é feita pela Neusa Mana,f.de Ferrando 10 soldados norte-ameri- carne enlatada; 6,5 libras
simples apresentação da Fleck.

canos durante um dia, em (2.9 quilos) de cereais e
Aniversarios Certidão d,e idade,passada O��TOS: No. me�mo preparação á invasão mi- biscoitos; 5,6 libras (1,6Transc?rreu ontem o pelo Registro Civil, não ca.rtono fo�am. amda .�ns- litar do Japão. Contem quilo) de geleia de frUtas;

ölllversarlO do snr. AI- sendo necessário nenhum cntos os segUIntes obi lOS: alimento suficiente para 2,5 libras (1 quilo) de le-fonso Franzner. doc'umento de nötureza José Carlos Levandoski,
- Hüje festeja sua da- militar.

"

com 6 meses de idade,
ta natalicia a gentil se-\ (ass) OIinpio Mourão Filho filho de JO'lé Levondoski;
nhorita Frida Horst. Ten. Cei., Chefe da 160 C.R.M. Mario Moreira, com 11

me-Ises de idade, filho de
Germano Moreira; Andre
za Catarina, com 1 ano de
idade, filha de Joaquim
Catarina, residente em Rio
Molha.

.

CASAMENTOS. Reali
saram-se ho.ntem na sala
das audiencias os seguin
tes casêlmentos:Leopoldo
Zilsdorff com a senhorita
Linda Kirschner, Martim
Hornburg com a senhorita
Frieda Töwe e Helmuth

Defronte a .A COMERCIAL LTDA. (Proximo ao Posto Rubini) Gutz com a senhorita Irma
Irmaraht.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor:

Notas
--������------

e Noticias

,j
ASSINATURAS
PARA 1947.

O Presidente Truman,
ao comprar 100 caixas de
alimento, para embarque
serem enviadas ao exte

rior, recomendou que to
do cidadão americano fi
zesse o mesmo, afim de
auxiliar a aliviar a fome
no ultramar.

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHER

A mais importante Companhia de Capitalização da Americo do Sul

Amortizações de Outubro de .1946
No sorteio de amortização realizado em 3:l de outllbro, foram sorteadas

as seguintes combinações:

BAZAR ELITE
-------------------------------------

ROUPAS FEITAS
ARTIGOS DE COURO

BRINQUEDOS
PAPELARIA e

MIUDEZAS EM GERAL

Preços exepcionais até Natal!

,L S H

J E K

P E H

BQ L

H L J

R Z o

Todos os titulas em vigor, portadores de uma das combinoções supro, serõo
imediatamente amortizados' pelo capitaf garantido o que têm direito.
SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA. 41-Esquina Quitanda (Edificio Sulacap)

Inspetores e Agentes em todo o Brasil
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 131

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edital de Citação !oooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooo� I.

.

.

. \; Adolf Herrn. Schultze 00 '.
o cidadão José .Lindolfo Borges, Juiz de Paz 00 MARCENARIA EM GERAL 00em exercicio do cargo de Juiz de Direito da

comar-I� , ."" . �
ca de Iaragué do Sul, Estado de Santa Catarina, i'6::S Oterece movets CIMO de todos os tipos da i'6::S Vermitugo suave e Ele pronto
Brasil, ria forma da lei, etc.- 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS ,00 efeito Dispensa purgante e dieta!

. 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tIpOS 00 SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-FAZ �ABER ao� qu� O presente edital, :.om o
00 de MobiliaS, especialmente para escritorío, 00 ME O n. 1, 2, 3 e 4pra�o de trinta (30) dias VIrem, ou. dele conhecirnen-
� INSTALAÇÕES COMPLETAS DE. � Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!to tiverem, que por parre de DAVID VAILATI, me 2::8::S

D
'. .1

S I d T' t 2::8::S Evitará muitas doenças e poupará dinheiro emfoi dirigida a petição do teor abaixo:- Petição: - 00, Or?11t�nos, a a? e �n ar 00
, r ernediosExmo. ônr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de lere- � Copas, Escriturios, Moveis rusticos e outros. �

i'6::S � Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRAguá do Sul. David Vailati, italiano registrado sob n. 00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00 MINANCORA para o seu tilhinho.706, L. n. 8 de Registro de Estrangeiros desta cida- � ,Cadeiras w
de, viuvo, lavrador; residente nesta cidade, a. Esrra- � Poltronas fixas e giratorias � E um produto dos Laboratorios Minancora
da ltapocú, por seu procurador Lastante que a pre- i'6::S Mesinhas de centro e para radio zss �:::::::::::::::�J::::O�::::I::::N:::V:::I::::L:::L:::E::::':::::::::::::::�sente subscreve diz que, como condominio do pre- 00 E entre muitos outros. a

. 00 -

dio sito a mencionada Estrada, quer fazer citar os 00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00

��"""-""""""""'_"""""'____""""�_"""_��l
demais condominios do referido prédio, adiante in- 00 Afamada pela sua eticiencia, substitu 00 �

.:
I nstrumenta,s.dividuado, pelas razões e para os fins que passa a � indo as Caixas Registradoras de 00 �

expor: - Que, por morte de sua esposa Paulina Vai- i'6::S elevado custo.--,----_:_-- I
� de Musicalati, estabeleceu-se o condominio num terreno sito a 00 Toda a Iiercadoria á pronta Entrega ��strada Irapocú, nest_? comarca, fazendo frente na 00 RUA RIO BRACO,. 964 - TBLBFONE, 75 i'6::S

.�
EM GERAL, ESPECIALMBNTB,

dita Estrada, trevessäo dos fundos com terras do � Jaraguá do Sul Sta. Catarina W Gaitas - Pianadas �D D d d
i'6::S zes de 24 a 120 baixos.ominio one Francisca, extreman o de um Ia o OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ba'ndoneon" _com terras de Ernesto Horst e de outro lado com ' � 0.1 �

as de Berta Nogovos�y, com a area total de 126.620

,.-======�=====-� � Pianos- Hermontos. �
. me.lros .quadrados, e�hflcaJo com �ma casa?e ma- '. Moveis EStOI.ados � Instrumentos para Bandas _ �rerlal, ficando, em VIrtude da parrllha procedida no

. ,>� Orquestas e Jazz-Bands. Vi- �resperlvo inventario, como condominos no terreno e

"[IUl[IIO" trolas, Pick-Ups, Radiolas.
casa referidos, o Suplicante e mais os seus· filhos: I .

I � Enfim tudo, que for do ramo. �
José Pedro; Antonio; Alicio; Arnbrosío; Maria, casa- � Peçam preços e demais informações ao Represeutante:

.. �da com J?sé T.obias; Ana, casada com Paulo ·.Ki;s.� II Elegancia, disrlnção e bom gosto V. S. II � PAU L O K O B S . �senberger, Felina, casada com Fortunato Gireldi; JI. trarê f d MOVEI� JI Caixa Postal 39 - SERRA ALTA - Sta. Catarina.B t Ota' V'I t' J I' d Af N encon rara so nos a ama os u ' •.en o. avio aI a I;
.

U Ita,. ca.sd a. com ?nso ass;

I ESTOFADOS éRUZEI�O. I
�...,..."....,....,..."....,............,."....,...,..."....,. ..................,..."....,....,..."....,....,..."....,....,..."....,.

Olympio; Rosa e LUZIa Vaílati (VIde partilhas ane-
P Ir di D'

-

T
---------------------

xes); Que, sern duvida alguma, esse imovel é reco-
o renas pera ra dlo V �vas -c are-nhecidamente lndivislvel: Que o Suplicante preten- �tes
- p�ssodelras, tu o . u. en on

ra-s\dendo vender o quinhãd que lhe pertence ndssa pro-
ra a Rua Marechal �eodor� da

priedade, tem oférra de Alfredo Marquardt, operário, Fonseca, 519. - one 2

residente nesta cidade, que se propõe adquirir esse -=====�======

quinhão pela quantia de Cr$ 4.0QO,,0<l (quatro mil
cruzeiros) pagavel no éto de ser lavrada a resperl
va escritura. Pelo que, como os condominios tenham
preferencia ao estranho, por imposição da lei, requer
a V. Excia. se digne cita-los para aqueles que qui
zerern, no prazo comum de cinco (5) dies, deduzi
rem, por artigos, a sua preferencia. Assim deverão
ser citados por mandado os condorni nios: Antonio
Vailati, casado, jardineiro, res. nesta; Alicio Vailati, VENDE BARATO
casado, lavrador, res. a Estr. Schubert, Maria Valle- Olsen Irmãos Ltda.� �o���i'd�a����i ��e�!:�i��;g:e��s�e:�, tngi:Sa'ilâ� RIBEIRÃO DO MOLHA 1I1!�!l�I'=!i=!i=!!=!i!!i;�,I,m=lil'l!!I!im=!,=!!-1!=!I�
Norte; Iullra Vaileti Nass, casada com Afonso Nass, L- I "I'iiFebres (Sezões, M.alárias, 'I"iires. em Tifa Schubert; Olimpio Vailati e Rosa Vai- Y Impaludismo .g
lati, maiores, solteiros, res. a Estrada Itapocú, todos ii! Maleitas, Tremedeira IIInesta Comarca. - Por edital, por residirem em lugar Adve rtenc I-a III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - o::

ignorado, devem ser citados os seguintes condomi- o::
• IIInios: - José Pedro Vallarl; Ambrosio Vailati; Felina ----- I� "Capsulas Antisezonlcas

"1":1:1Vailati e e] marido Fortunato Giraldi; Bento Otávio Para que chegue ao conhecimento de todos de-
mVaíletl; José Tobias. - Para Luzia Vailati, menor ab- claro, que, meu marido Ricardo U1rich abusou do::: Minancora'.'. "1"1:1 \!solutarnente incapaz, pede-se lhe sele dado um cu- seu pátrio poder, e, fomos obrigados abandonar o IIIrepor especial na forma do artigo 387 do Codigo nosso lar; eu e nossas duas filhas que ainda viviam
:::

_

Em Todas as Boas Farmacias .iilCivil. - Da-se e presente, para efeitos fiscaes; o va- comnosco. Declaro mais, para que ninguem alugue IR -

NANC()DA
III

lor de Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) e segue a casa ou al�gue ignorancia, que 'não concordarei .II E um produto dos Laboratorios MI • "ßi
junta a prova do pagamento da taxa judiciaria devi- com qualquer divida contraída por ele, bem como I� .Toinville _ Sta. Catarina- I�da. O advogado que a presente subscre.re tem es- c.)m qualquer olieraçã'o de bens ou suas vendas, f$li!\lii!l!=m!!�l!m=l!=l!=l!=l!=!!=ll=!l=l!=1
critorio nesta cidade a rua Mal. Deodoro dä' Fonse- opondo-me pelos meios judiciais contrá as mesmas.

ca, n. 210 e possue o telefone n. 54. Protesta-se pro- 5x1 ass.) OLGA ULRICH
var o alegado com depOimento pessoal dos contes
tantes, com provas documental e testemunhas; expe
dição de precatorias; avaliação; pericias; acareações,
e por mais qualquer genero de próvas em direito
permitido o necessário. - Com uma cópia da ini
ciai mais os seguintes documentos: 1 trasladG de
uma procuração lavrada a fls. 186, do L. n. 19, do
tabelião snr. Mario Tavares da Cunha Mello; 1 foro'

C O m é r c I' O emal de partilha passado aos 24 de janeiro de 1944,
pelo escrivão Ney Franco, contendó o quinhão here-
,ditaria de David Vailati, extraido dos autos de in
ventario de Paulina Vailati; 1 talão da taxa judicia
ria passado pela Coletoria. Estadual de Jaraguá do
Sul, sob 11. 40Q. N. T. P. Deferimento. Jaraguá do
Sul, 23 de outubro de 1946. - pp. (ass) Luiz de Sou
za. 25-1O�46. 25-10-46. - Coladas duas estampilhas
estaguais no vé:llor de trez cruzeiros, sendo umaJaxa
de saude, devidamente ir.utilisadas. A petição levou
do Juiz de Paz em exercicio do cargo de Juiz de Di
reito da comarca o seguinte DBSPACHO:- A. á con

clusão. Jaraguá do Sul, 23-10-1946. (ass)' José L.
Borges. Conclusos os autos foi exarado o seguinte
despa{;ho: Deferido o requerido a fls. 2. 1- Expe- E.Baccelli &: Cio. Lida.ça-se mé!ndado de citação para os condominos re-

siden�es na Comarca. 11- Expeça-se edital de cita
ção, com o prazo de 50 dias, para os condominos
residentes em lugar ignorado. Jaraguá do Sul, 25 de
outubro de 1946. (ass) Jose L. Borges. - Em virtu
de do que mandei passar ci presente edital, pelo qual

chamo e ci to � José Ped ro Va i Ia ti, Ambrosio Va i la ti, ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

Felina Vailati e si marido Fortunato Giraldi, Bento :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::�;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Otàvio. �ailati. e José To.tias, po� todo o conteudo Dr Alvaro Batalha _ MÉDI�Oda petiçao aCIma tranSCrIta. E para que chegue a no- •
.

I
ticia a publico, se passou o presente edital 'que será I CIRURGIA PARTOS MOLESTiAS DE SENHORAS E
afixado nu lugar de costume, as portas do Forum, '

e publicado pelo jornal local "Correio do Povo" e CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNA,S E TROPICAIS,

I Diario Oficial do ESIado. Dado e passado nesta ci-
. DOENÇAS DA PELE.

dade de Jaraguá do Sul, aos vinte e cincó dillS do - Eletricidade Médica-
mez de outubro do ano de mil novecentos e qua- 'Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
renta e seis. - Eu, Ney Franco, escrivão o subscre- Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
vL -- (assinlldo) José Lindolfo Borges. Juiz de Paz

_ R A lOS X -

em exercicio. Está conforme o origina!. do que dou fé. Diretor Ilédico do Hospital "São José"
Jaraguà do Sul, 25 de outubro de 1946. - ATENl!>E CHAMADOS A QUALQUER HORA -

O Esc rivão - NEY FRANCO. �������;;;;;;;;;;;;;;g; ;;g;g;;;;;ii;�;;g;;;g;;g;;;;;��i;�;g;;;;;;;.;g�;;�;;;g;iiggiiiii;;;;;;;i;;i;;;g;;i;;;;;

Materi-al de Cerca

para galinheiros e outros ííns

SDcie�a�e RECOIN Limita�a

He�resentß�ões
Rua Mal. Floriano Peixoto N. 54-58.

--�--

Tem o prazer de comunicar ao Co
mercio e á Indústria. em geral, que
acabq de ser nomeada. agente-dis
tribuidora dos conhecidos refrige
radores comerciais "UNIVERSAL",
balcões frigorificos "FRlZONE" e,
maquinas para café de coador "OU
RO VERDE" - Produtos das Industrias

(sAo Pf/ULO)

-

Dr. Wal�emiro' Mazurec�en
tEASa 81 IAU811

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curias e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico "Electra-cauterização

- Raios. Intra-vermelhos e azuis.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I
LOMBRIGUEIRA MINANCOBA

Dr. Arlninio Tavares

Clinico �e OI�os, Ouui�os,· nariz, fiaruanta
Professor Catedralico de Biofogia do Insliltulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicos e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis. /

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.
Ex·lnterno por, concurso, da Assistll'ncia Pública do Rio de Janeiro

I
formado pela faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
BL U ME NAU STA. CATARINA

BancoMercantildeSan
taCatarina S/A.

(EM ORGANIZAÇÃO)
..

Os fundadores dêste Estabelecimento em orga
nização vêm informar aos senhores acionistas, que
estão ativando a funda'ção difinitiva do Banco.

Comunicam mais que, devido ao elevado núme
ro de associados, tem dificultado grandemente a an

gariaçãd das assinaturas, nlls listas, para fazer face
as exigências da Lei.

Informam aindà, que esta parte está prestes a

ser concluida, no entanto, pedem encarecidamente
,
aos senhores subscritores que ainda não assinaram
as listas de subscrição, que procurem os fundado
res afim-de cumprirem esta sua obrigação, para que
se póssa fazer a A�sembléia Geral da fundação, a

qual será em tempo oportuno marcado o seu dia.

Blumenau, 31 de outubro de 1946.

OSWALDO MOELLMANN
AMERICO STAMM

- fundadores.

r'
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HEMORRÓiDAS

\@ -

Tosse, A�ma, Bro.nquite, Rouquidão, e Resfriados @J U
-

.

E VARIZES � 'II'®DAI'i AI'i MOlLlEl'i'll'lAl'i DO ßPßRflHß Rf8PIR8JÓRIO � Assembléia Geral Ordinária

� Encontram alivio imediato com CI use;:> do �
I'�em!�rtus·� r�il�rötdI!mnngil!o

ar�IÕlll!nil! �
� ;,' .... .

ê> o PEITORAUL lvILA\I§ ECOI�]IlIEEC1IDO NO BRA§I]L @)
it®@).@��@i®�@&®@;.@�®t®@l®�@Ã®@Jii

Oure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e oíe-] --------------------------------

rece seus artigos á 1-preços vantajosos-
Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGUA'
�@Á@�@Y@

BELOS E DEMAIS

�:::eCc�::LU::' . ...111 L. . ...111E
fp-� Aivan !í(;u§ten rri<11

Vande - se la�::d��!�i���icig�J:� liO II RU�:'::�:!!:.'!0158 iiA ii
. '-. ..

residente neste distrito, 11 11 H R 11
Serrana, com fazenda, diversas benfeltorias e em Rio da Luz, sendo ii ii -- ii ii

2.600,000 m2. de terras. filha de Otto Lemke e �� S ii ii

S
ii

O inter�ss�?o poderá entender-se diretamente de Anna Hornburg Lern- l� 11 SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- 11 11
com o propríeterío ke u !i SITO DE LUBRIFICANTES,

!i ii

Rua Coronel Carvalho, 25.
SÃO FRANoISCO DO SUL

========================' ,

Artur Müller, Oticial do filho de ?tto. Dallmann
l ..i CLINICA DE OU-lOS _ OUVIDOS _ NARIZ E GARGANTA DO

••
i
..
i

. _ Registro Civil do I
° Distrito e de Anna .Sl�:vert, .

Eacrttutação Mercan- da Comarca [araguá do Sul, Ela, brasileira
.. y�uva DR. SADALLA AMIN �.:i,

til - Contabilidade - Estado de Santa Catarina lavra?ora, domI�IlI8;da
Brasil e residente neste distrito, CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS!!

Faz saber que comparece- � Estradá Itapocú, sendo ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ 11
ram no cartorio exibindo os

Iílha de Augusto Mueller «RUA GERONYMO COELHO� 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii
documentos extgidos pela lei e de Alma Mohr. HORARlO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

:::.i:::.iaíim Je sec;s�b�I���rem para Edital n. 2124 de 6-11-46. _ .loinville -
'

l ' •

Manoel João dos Santos c
ii;··iõiiiiiiiiii!i!i�iõiiiiiiiõiiiiiiiõiiiiiii!iiiiiiiiiiii!i!iiõiiiiiiiõiiiiiiiiiiii!!ii!!i..!!����íi!i!i!��!i[iiii

Edital n: 2, 122 de 5-11-46. DoviI'ge Mafra. F�l@C?A;Q$,�LQptCD&A�WD',·'Yo''-YS'f'J.'Rudolfo Grützmacher Ele, brasileiro solteiro,
e Alida Lemke ferroviario, domicilia-

Armazem de secos Ele, brasileiro. solteiro, do e residente nesta ci-

Ge molhados. - Agua lavrador, domiciliado e dade, filho de João Bap- ��: I R O I."encanada e luz eletri-
- residente neste distrito, tista e de Maria Martínha �

ca própr-ia. FOGO _ ACIDENTES _

em Rio da Luz, sendo dos Santos.
filho de Otto Grützraa- Ela, brasileira, solteira, tß�.'

_

. di.
EDUARDO EISELE

TRANSPORTES - AUTO-
cherdeAugusta Grützma- domestica, domiciliada e IP ".

Rio Molha
MOVEIS. eher, residente no distrito Gua- %II. Q Ih �

,a��.!.��i�i�i�Th�i�A�7��-��=-i�1-1�i�IT�i�������n�:1 o���;� I
F d d 23 d f passar o presente edital que IP ".

11
OEPENOENCIßS EM: I

un a o em

��:����e��7;��:�;A�9:5 ���, �:���:���:�� �:r� �:I�c:��rroel�n1;p�:�� I F ROOUTO O f\ I
�r��a:n��á AGENCIA: Jaraguá do Sul �;�xUa�l� !�b�:edeI 5alg��'i;�' TIillldnstría dle Ca�cac (Q)§ I
Brusque Rua Oel. Emilio Iourdan, 115 pedimento acuse-o para os, 'ir Ii\\§ F� 171l"'mâ] tr\\§ �

o

f:\ ,
�:��1��as End. Telegraflee "INCa" tins legaes. .. \Í. \lTI\UJ �JlJlCA,llxllA POS(9j,TA\UJL, 11 U)O fßo di
Concordía Caixa. Postal, 10 - Telefone, 73 ARTUR MUL LET< OticiaI IP 11'
Cresciuma MATRIZ: ITAJAÍ:: �

JARAGUÁ DO SUL

�Curitiba "MEDICAÇÃO AUXILI-
C b

Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. AR NO TRATAM'ENTO SANTA OATARINA
uriti anos empresümoa, financiamentos mediante caução de titulos comerciais.

florianopolis passes. ele.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante DA SÍFILIS" �::::'t?I1b��"""".. ����
Gaspar taxasmodicas. �,,!,!!-�._��..,....._�
lbirarna abona em C /Correntes os seguintes juros:

---------:.

lndaial n O'
.

ii Ituporanga I N ISPOSlÇão, sem aviso, com retiradas livres

!! Jaraguá do Sul pare qualquer importancia
!i [oaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres
!i Joinville de Cr$ 1.000,00 ,

!! Laguna D '1 P I
!i Lages epOSlOS OpU ares, com limite de Cr$ 50.000,60
ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
!i Pi ra tuba Com Aviso de 100 dias 5%
ii Porto União
H Rio de Janeiro Prazo Fixo de 6 meses 5%
!i Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
!! Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
ii S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados seméstralmente

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

!i Tubarão Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA.
�� �í�:tr�nga HOR,ARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

d::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::���::::������::��:::�::��::�:�::����::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

lVIilho
BR,ANeo E AMARELO

Oferecemos aos melhores
preços da praça.

ENGENHv RAU LTDA.

Liquido bem como as

bombas V_ S. encontrarão
na conhecida

Casa Real
defronte o Cine ßuhr.

Vende-se,

CONTRA CASPA,
6UEDA DDS CA-

Seguros
�'YPIRANGA"

Registo de Firmas-
Defezas Fiscais-
Contratos - Naturall-

sações - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral:

"'o'
u /0

D.E. E.

'É UMA DOII'NÇA .JIIAvf..IMA
MUITO I"1I:RIGOSA PAIIIA A P'A

MiLIA I[ ..AltA A JIIACA. COMO
UM BOM AUXIUAIII NO TRATA
MENTO Dbal! GIIIANDil P'LAGELO

us. o

I; IHI111]1:[ntlll�llhl
A S(P'IUS s. APIIIDENTA SO.

INÚMEIIIAIII'OftMAS. TAl. _MO:

JllKUMAnS_

I[SCIII6�
ES"'NHAI!

p'fllTuLM

ÚLCIEIIIM

.C%EMAII

I'1rftIDAlI

DAIIITJII"

MANCHAI!

..Hili" DE NOGUEIRA"
CONHIIICI_ HÁ 'S 10."'0. "

V_DE-" .... rODA ",,"Ta.

NUNCR EXISTIU IGURL

Do Departamento Es-
tadual de Estatistica re- com suplemento em LINGUA ALEMÃ
cebemos o íacículo pejo "Deutsche Nachrichten"
mesmo editado e refere A" t A I C $ 120 OO
a "Organisação Regio-' ssma ura nua r ,

nal de Estatistica" e ou-I Agente Autorlsado :

tro que trata da avicul- OTTOWILLE!, ex, Postal, 98 - B LU ME NaU
tura em Santa Oatarina ; 8x1 ,

PARA FERiDAS,
E C Z E MAS,

I I N f L A M ,A, ç Ö ES,
C Q, C r I R A S,
F K I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

PAG. 3

Convocação
De ordem do snr. Presidente e, atendendo ao

disposto no artigo 240 do Capitulo V, dos Estatutos
desta associação, venho, por inrermêdio deste, con

vocar os associados pera a Assembléia Geral Ordi
nária, a realizar-se a 22 do corrente ás �o horas em

sua sêde social para tratar do seguinte:
1°.-Ptestação de contas da atual- diretoria.
3°.-Eleição de nove diretoria.
311• - Tratar de outros assuntos de interesse do

clube.
Ieragué do Sul, 5 de novembro de 1946.

ANTONIO J. ZIMMERMANN.
10 secretário•

PNEUS.

Casa de Moveis

Vitõrio Lazzaris

� Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova�
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

se Vidros. Molduras pare Quadros, qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS
, Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões funerários.

Dr. Renato 'W'altep

SE-lI

SÃO PAULO,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«COR-REIO DO P0V0»

«Pàgina
•

do 1e Representação Popular»
P. R. P.

OS NOSSOS JULGADORES
,

Triste Rep:..:blica, esta em que vivemos. Que se como se estivessemos fazendo jornalismo pOJ' e's
hà de esperar de um país ônde tudo se passa ria porte. Diz, depois, que VANGUARDA poderia ter
epiderme? Que se há de esperar de um palz dentro corrido o "risco de suportar o onus de rescindir o
de cujos quadros representertvos encontramos ho- contrato" com "Resistencia", no que mais uma
mens fureis e levianos? Aonde iremos parar se, aft- vez se evidencia a má fé do deputado marxista,
nal, as questões serias, questões de grande impor- pois se não tinhamos contrato como poderiamos
tancia, são tratadas como se fossem coisas de cri- suportar onus de rescisão?
anças, com tanta ligeireza coino se fossem meros Mas tambem um senador, o sr. Hamilton No-
jogos infantis? gueira, que hoje faz muita força para tirar o cam-

É doloroso que o povo veja como procedem peonato de "anti-nazismo", e no entanto já Iez,
alguns de seus representantes no Congresso Neclo- em outros tempos, os artigozinhos de louvor ao
nal. VANGUARDA acaba de ser envolvida- em um nazismo, - esse senador Hamilton Nogueira, que
caso de "chantege" e de escandalo. É assunto, en- nós em VANGUARDA tudo temos feito para pou
tretanto, que poderia ter ficado no dominio privado par, apesar de suas transigencias excessivas com
se não se tratasse de dois jornais. Tudo o que diz os comunistas, que tudo temos feito para poupar
respeito á imprensa é tão importante e delicado que por ter ele sido eleito pelo voto dos católicos, é
não pode fugir ao interesse publico. Mas é evidente esse homem, a quem poderia caber o grande pa
que, pela própria extrema significação, as questões pel de reunir os catolicos . polítícamenta divididos
de imprensa exigem muita ponderação por parte das ou dispersos, é ele que nos vem atacar gratuita
pessoas que pretendem debate-las. mente, «cm maior Iutor, com maior "zelo" demo-

Por outro lado, as pessoas responsavels, quan- cratico. Com os outros, o senador Nogueira mos
)0 rnals elevada posição exercem na vida social, ran- trá-se pouco escrupuloso, querendo levianamente
to maior cuidado devem ter ao tratar de assuntos julgar, de uma posição aprioristica, um caso mui
setlos. Não se compreende, por exemplo, que um to grave, no qua] mais uma vez ele dá a mão ao
homem eleito deputado do povo brasileiro seja ca- partido do diabo. E, entretanto, é por dizer que
paz de levar qualquer assunto á tribuna da Camara somos partidarios que o senador Hamilton nos
sern estar perfeitamente conscio de todos os se�s condena, pois afirma, valendo-se de processo ca

aspectos, de todas as suas mlnuclas, de todas as lunioso e deturpação da verdade, qúe "somos or
clrcunstancies, especialmente em casos que envolvem gão de um partido Iacísta''. E essa - pelo que
situações morais e juridicas. Não deveríamos con- vemos -- a politica de amizade civica e de "carí
fiar a representação popular a pessoas inclinadas a dade cristã" de cuja pratica se ·vangloria o ílus
tomar atitudes precipitadas, movidas talvez por mal- tre representante catolíco. Nos nunca lhe fizemos
da�e ou por Ingenuidade, ou por demagogia, ou por mal e, pelo contrario, sempre o tratamos com a

leviandade, mesquinharia ou estreito espirito odiento. maior consideração. Mas naturalmente a sua ati-
Todavia - pasme o povo brasileiro! - a pro- tude amistosa e caridosa reserva-a o senador pa

poslro deste caso comercial entre VANGUARDA e o ra os comunístas, Parece tambem que o partido
jornal do dr. Mario Martins, levantam 'se dois depu- "fascista", a que se refere o senador, é o Partido
rados e um senador; obedientes a impulsos pessoais de Representação Popular, ao qual ele diz que
de natureza política e demagogíce, manifestern-sé pertence a direção deste jornal. Sobre isto, tere-
precipitada e levianamente, sem sequer examinar com mos a falar mais adiante .

mais atenção o assunto de que foram tratar. Na ter- -., O caso que maís lamentamos ter de tratar
de do mesmo dia em que o dr. Mario deu o seu aquí é - digamo -lo sem rodeios - o da imprensa.
golpe, esses rres representantes do povo, abusando Não toda a imprensa, certamente, pois conforta
da tribuna que os eleitores lhes confiaram pera de- nos verificar que os jornais mais respeitaveis têm
Iesa de graudes causas, atiraram-se com rancor so- sabido dar o justo. sentido ao caso do dr. Mario
bre VANGUf\RDA, sem nem ao menos se darem ao Martins. Mas utná certa parte da imprensa, na
trabalho d� Inda�ar �elhor a respeito do acontecido qual, infelizmente, ao lado de orgãos sem qual
ou de ouvir a díreção da empresa acusada, como .quer expressão.moral, temos de incluir um gran
se � hO,�ens. d�"cultura e .de inteligencia fosse licito de diario, de brilhantes tradições cuja organiza
aceitar a pnon , s�m m�lor exame, uma versão uni- ção é um estimulo para as empresas congeneres,
lateral sobre caso rao delicado. pelo que alcançou de progresso tecnico e de pres-

�m de�utado, o sr._ Rui de AI,?eida, aceitando tigio entre numerosos leitores, principalmente das
sem discussão a ecusaçao centre nos lançada, p�diu classes media e abastada, - esse jornal de cole
a ��lavra ne Casa do Povo_ para, com demasiada gas que não ofendemos, que não atacamos - o

facilidade, declarar de antemão que ficara "provado
com um requerimento do sr. Mario Martins" ter
VANGUARDA censurado comentarios destinados
ao jornal deste. Ora, acreditamos que .não pode
ria escapar a uma atitude mais atenta do ilustre
deputado numa observação incontestavel: se VAN
GUARDA tivesse interesse em ocultar aos olhos
do publico qualquer materia destinada ás paginas
do matutino em questão, muito melhor resultado
obteria deixando que o jornal saisse normalmen
te do que forçando-o a ser editado cem colunas
em branco. Por conseguinte - uma vez que não
duvidamos da inteligencia do sr. Rui de Almeida
- só podemos acreditar que ele se deixou levar
por uma impressão apressada do caso.

Outro deputado, sr. Hermes Lima, que tem
boas razões para não gostar' de VANGUARDA
pois nós mais de uma vez já denunciamos o se�
comunismo disfarçado de "socialismo avançado",
lembrou-se tambem de subir á tribuna da Cama
ra, para .fazer uma serie de levianas afirmações.
ASSIm, disse que o jornal "Resistencia" imprime
se, em virtude de contrato, nas oficinas de VAN
GUARDA". E falso, nunca houve contrato e aque
le jornal se mantinha em nossas oficinas a custa
de muitos pedidos de seus responsaveis e de mui
ta tolerancia de nossa administração, pois os seus

pagamentos andavam costumeiramente atrazados.
A�ega tambem o deputado Hermes Lima que a
atitude de VANGUARDA não foi esportiva (sie),
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"Correio da Manhã", sem que se explique de ma:
neira alguma o seu procedimento injusto e igual
mente leviano, vem fazer côro com 'aqueles [ul
gadores de "parti prís", em um assunto que qual
quer jornalista, evidentemente, não pode menos

prezar. Pois o "Correio da Manhã", não sabemos
por que, investe íurioso contra nós, ao mesmo

tempo, em Um topico de sua secção editorial e

num comentario na ultima pagina, á guisa de in

trodução ao "comunicado" do dr. Mario. Que diz
o grande matutino? Diz-nos as coisas maís pesa
das, sem qualquer proposito, - o que só pode
mos atribuir a trabalho insidioso de infiltração
comunista em sua redação, de que aquele orgão,
como outros, esteja sendo vitima. O "Correio da
Manhã" repete a Ialsa alegação de que rompe
mos o contrato (?) com a "Resistencia'" e asse

gura, com toda enfase que existia "contrato fir
mado" para a impressão daquele orgão. Refere-se
ainda o matutino da Avenida Gomes Freire a uma

"nova e triste fase" de ' VANGUARDA e procura
envolver-nos na intriga. sustentada pelo senador
Hamilton e os deputados citados, segundo a qual
somos um jornal integralista e orgão do Partido
de Representação Popular.

Eis a questão - não fugimos a ela, vamos
examina-Ia, Mas antes, a proposito da liberdade
de imprensa, de que o "Correio da Manhã" e, ou

tros jornaís se mostram tão ciosos defensores,
embora tão maus aproveitadores, desejamos situ
ar algumas indagações, apenas para que fiquem
presentes na consciencia de responsaveís na im

prensa.
Como todos os direitos sociais, a liberdade

de imprensa não será condicionada a uma etica
comum? Sendo a linguagem um atributo dos ra

cionais não deverá ser usada racionalmente? Sen
do a palavra uma arma que pode dar ou tirar o

bem-estar ao povo, estimular ou corromper a mo

ral publica, incitar ao crime ou peerturbar a paz
social' não implicará a liberdade de seu uso

no reconhecimento de um alto senso de respon
sabilidade? A um direito de falar não deverá cor

responder um dizer de dizer? Só porque uma

coisa e dita com eníase, poderemos concluir que
e verdade? Só porque uma afirmação é repetida
muitas vezes, haveremos de julgar que não é men
tira? - Nós, ao contrario do senador Hamilton
Nogueira, não nos divertimos com a estupidez, a

ignorancia e a maldade dos homens: porque te
rnos bem consciencia de que elas são as causas

principais da agonia espiritual em que na hora

presente jaz a humanidade.

Agora, vamos á questão que a todos preocu
pa. Este não é um jornal íntegralísta, nem orgão
do Partído de Representação Popular, porque a

."

sua direção se impôs, por entender que esse e o

papel que deve caber á imprensa, uma atitude su

perior, acima dos partidos, sejam quais forem e

em quaisquer circunstancias. Esta posição de im

parcialidade, porem, como já temos dito varias
vezes, não deve ser confundida com um estado
de espirito neutral. Nós temos príneípíos, nös sus
tentamos doutrina, nós não escondemos sentimen ..

tos e nós defendemos programas de ação a favor
do povo brasileiro.

. Sucede que não vemos no sr. Plinio Salgado o biclul de
sele cabeças que alguns querem enxergar. Antes, pelo contrario,
julgamo-lo um grande brasileiro, pela invulgar inleligencja, pela
sinceridade dos sen1imentos, pela firmeza de caraler. E não sen

timos dificuldades em declarar essa nossa opinião.
Quanto ao seu partidO .; o Partino de Representação Popular
achamos que ele e o Partido Comunista do Brasil são, por en

quanto, os onicos que têm um aspecto nacional, no sentido da
unidade e da extensão, da coerencia e da objetividade da tradi
ção e da decisão. Apenas o comunista é hoje mui-

I
to mais forte. O nosso desejo � como brasileiros
_ é que os outros partidos, até aqui mais nume

rosos, venham a adquirir o mesmo aspecto de so

lidez, que possuem os dois citados e que nin

guem pode negar. O nosso empenho, permanen-
te, e o nosso esforço, íncançavel, hão de ser sem

pre e invariavelmente de trabalhar pela união de
todas as forças cristãs, democráticas e patrioticas,
não num partido unico, mas em torno de finalida
des objetivas de segurança e progresso para o

povo brasileiro.

(Transcrito de "A VANGUARDA" do dia 1-12-46) .
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