
quantltativa, o mesmo

observando-se no tocante

aos demals dc ortgern eu

ropéia.
imediatamente após, fi

guram os norte-america

nos, com 22616 indivíduos
entrados no pais, no qüin
üênio, e saída de 24 060.
A siguir, vêm os argen
tinos, com 12 967 e ....

9 616, respctivamente; os

uruguaios, com 8 288 e

2 389; os ingullêses, com

3 555 e 3 110; e, com ci
fras menores, os espanhóis
franceses, japonêses (só
mente em 1940 e 1941 )"
alemães, italiano, chilenos
bolivianos, paraguaios,
polonêses, holandeses suí
ços, húngaros, tcheco-es
lovacos, belgas, romenos

BITTER AGUIA e outros menos' numero

sos, No concernente aos
é um possaute estoma-

cal, feito de raizes me-
súditos dos países do «ei
xo» o movimento ficou

diclnais.
.........���������'

restrito quase exclusiva
- mente aos anos de 1940 e

1941, sendo que nenhum

japonês entrou no Brasil
de 1942 a 1944.
O qüinqüênio acusou o

seguinte movimento glo
bal, cada ano: 1940, 53285
estrangeiros entrados e

144f\9 saídos; 1941,25353
e 15 632, respectivamente
1942, 12 333 e 8 003; .. :
e 1943, 12 290 e 7 137; e

1944, 15 004 e 10 632.

Diretor: A R T U R M Ü L L E R Fundado em 1919
CAIXA POSTAL, 19

TELEfONE N0. 39
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. Santa Catarina 11
::

::

�l hospeda um de 1�
11 seus mais ilus· ii
is ii
!! tres filhos e que !!

ii ocupa atualmen- ii
ii te o segundo pos· ii
!! to no governo da !!

!! nação. !1
ii ::

!! Vem ele de re· !!

:: ::

11 presentar o nos- !!
11 EO país na posse 1�

II ��o:��!�[:f�; I!
II �l���� �on���� ii
!!

da pátria.. !!

ii O povo catari- II
!! nense, com justo !1

II ;�:���f�l�!reN:� ii
:: homenagens ,

de
.

que é merecedor

II �:;!�:��b:����
ii Saudamo-lo po-

!! DR. NEREU RAMOS - Vice-Presidente' da Republica. is, efusivamente.

�.�::4::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::�i

Entradas e Saídas
de Estrangeiros, no

Brasil, em 1940;44.
fenômeno oriundo das di
ficuldades de deslocamen
to decorrentes da guerra e

que se refletiu na dinâmi
ca da imigração de pro
cedência européia. Assim
é que foram em número
de- 13 123 os portuguêses
entrados no Brasil, em

1940; 6 713, em 1942; 367,
em i943; e 841, em 1944.
As saídas obedeceram ao

mesmo ritmo, em embora
em mernor proporção

Durante o qüinqüênio de

1940/44, entraram no Bra
sil 98 265 imigrantes, ocor
rendo, no mesmo período,
uma saida de 55 S93 ele
mentos estrangeiros, se

gundo consta do sexto
número do «Anuário Es
tatístico do ßraeil», que
acaba de ser publicado
pelo I.B.G.E. Dêsse movi
mento resultou um seldo
de 45 372 indivíduos, a

favor do Brasil, com forte

prodeminância ne nacio
nalidade portuguêsa, ou

seja, 16 178 indivíduos.

Quanto ás entradas ve

rificadas no qüinqüênio
coube ainda aos lusos o

primeiro lugar, obser
vendo-se, porém sensível
docréscimo de ano pare ano, Em aproximando se as

eleições começam
----.------ tambem as promessas,

como se delas o povo
já não estivesse farto.
Na eleição de Desern

bro, elas choverão. Era
um valo condutor de a

gua para irrigação das
terras do Itapocusinho,
meia duzia de pontes e

até fincaram um�s esta-

d N t N ti.
O Governo acaba de fixar e foi 'por isso processa-

cas para o grupo de Ne-

O 8S e D IGlaS os preços maximos para do. ESPORTES. reu Ramos.

automoveís. -xxxx- Agora a comedia vai

- O 'Chevrolet" de 4..-portas, A titulo de experien- Torneio de bolão recomeçar. Ja se prome-
Ainda discutem a Italía CrSi:.9.800,OO, especial de ela, a Inglaterra mandou O torneio -de bolão te -uma "pedra funda--

e Jugoslavia sobre posse luxo CrfB41.500,00 e o Se- construir em fabricas de realisado sábado ultimo, mental" para o edifício

de terras. Agora este dan,4 portas Cd42.000,00. aviões. 54.000 casas de nesta cidade, entre as escolar de Nereu Ramos

ultimo país, propoz a- Oldsmobile regula entre alumínio, que estão sen- equipes do "Bikini Clu- e quer-sé inaugurar
quele a entrega de Tries- Cd56.400,OO a 67.100. "O do ja montadas, resol- be" e o "24 de julho", uma séde para guardar
te em troca de Gorízia. Buick., de 66 a 74 mil cru- vendo assim a falta de este de Joinville, desper- os instrumentos agrarios
Como é natural, a orer- zeiros e o 'Cadilack" en- moradias. tou grande interesse. que a prefeitura "vai ad-

�a não foi aceita, deven- tre 80.000 a 105.000 cru- _;_xxxx- Os visitantes tiveram quirir" ... com o dín-

do a Assembleia Constí- zeiros. O deficit orçamenta- uma festiva recepção heíro do povo, já que os

tuinte italiana, a reunir se -x- río da Uníãc de janeiro sendo lhes oferecido um comprados' e em expo-
em breve, opinar sobre o, O presidente Dutra con- a setembro ja soma Cr$ jantar pelos seus cole- sição permanente na en·

assunto. vidou os srns. 728.823.000,00. gas daqui.. trada do predio, não ser-

-x- Raul Fernandes e Cle- -xxxx-- Disputaram-se, alem de vem, pois ja foram [ul-
As ultimas eleições no mente Mariani udenistas Perto de Maceió Esta- uma taça, oferecida pe- gados inadaptaveis para
exterior tem dado uma do Rio e Bahia para os do de Alagoas, houve la Empreza de Transpor- as nossas terras.

serie de surpresas. cargos de ministros do um sinístro ferroviario. tes Frenzel, valiosos pre- Amanhã ou depois eles
Na America do Norte, Exterior' e Educação. Por excesso de velocí- mios. serão vendidos como fer-

os democratas foram -X- dade saltaram Iora dos O jogo foi realisado ro velho. Enquanto isso

derrotades pelos Repu' O snr, Mínístro do Tra- trilhos tres vagãos, es- em 5 rodadas, vencendo as epizotias vão devas-

blicanos, que deixam em balho declarou aos jor- patífando.se de encontro os jaraguaenses por 9 tando tudo e as nossas

sítuação dítícíl oGovemo. nalistas credenciados a um barranco. pontos, ou seja 750 por estradas cada vez peío-
A tendencia dos vitorio- 741junto ao seu gabinete, Morreram 6 pessoas e .

' res.

sos e conservadora.. que dentro de 20 dias ficaram feridas 40. .
Dos visitantes os prín- Quando acabará esse

�a Fra�ça o comunista está regularísado o for- cipais elementos foram farol?

fOI.O partIdo_que obeteve necimento de trigo em

�
Erico Hartwig, 86 pon-

maior votaçao, o q�e tarn-I todo o pais, pois estão
Tenha um estorne tos' L Heiwzelmann 82

bem se está ver:IflCando sendo esperadas gran-
forte, usando e Dr. 'Horst Wetzel �om Deducõesno Norte. d� Jtal�a. . des partidas desse ce- BITTER AGU 81.

Essas eleições dao muito real. Dos locais, Luiz Go-
de Valoresque pensar. e trazem �o

.

-xxxx-' mes, 96; W. Doubrawa,
mundo maior contusão. O Tribunal de Justiça I LOCa is 85 e E. BIosfeld, 81 pon-

Durante a��erra, a Po-
ded�:o [aUI� ;egou o

II
tos.

Futebol na Venda
lonía, que contava - com

pe !..O e" a eas-cor- Aniversarios. Amanhã trens-

I..... pus Impetrado pelo Con Resultados dos [ogos cl .

' ·

10'000 sacerdotes, per- .

.

corre a data narallcle do sr. de Campeonato Brasíleí-
,
e moveis.

deu 2647. Desses, 546,
de Francisco Matarazzo Leopoldo Ianssen, desta- ro:

foram assassinados pelos
Junior, que está se�do cedo elemento da indus-

"I processado pelo crime Espirito Santo 2 - Mi-
nazistas e 1.263 morreram .

tria de madeiro no muni-
nas Gerais 1, -tendo

.

es-

nos campos de concentra-
de econo.mIa· popu�a�. cipio.
Como Já fOI notícíado te vencido na pro1'0ga-

ção.' .. Ao aniversariante os

-x- �ss� �agnata ve�dIa fIOS cumprimentos do«Correio ção por lxO.

raIOn no cambIO negro do Povo».
Maranhã 1 - Pará 2,

Na mesma data feste- aquele venceu na pro1'0-

ja seu ilatalicio éI srta. gação por 1 a O.

Maria Luz, filha de Fran-
cisco Luz. snr. José Peters, e Reinol·

No dia 16 fazem anos do Koehler.

o snr. Reinoldo Rau, in- Hontem defluiu o an i

dustrial, residente em Cu· versario da srta. Alzira

ritiba, e a snra.C1ara Pe- Piske.

ters, esposa do snr. José - O dia 15 assinala

Peters residente em Join- o natalicio da snta.

ville, e o industrial Ànto- Eulalia de Azevêdo.

nio A. Schmitt, e a se- Mario Tavares'
nhorita professora Esteria'l

.

De sua viagem ao Rio
Z. Lenzi o snr. Francis- de Janeiro, regressou o

Defronte a cA COMERCIAL LTDA. (Proximo ao Posto Rubini) co Oliveira, e a senhorita I snr. Mario Tavares àa
Iracema Peters, filha do I Cunha Mello.

Agradecimento

Do snr. CeI. Gracílía
no Negreiros recebemos
amável cartão, agrade
cendo as justas reíeren
elas que fizemos por
ocasião de seu aniversa
rio natalicio.

O ministro da fazenda,
tendo em vista o resol
vido no processo fichado
no Tesouro Nacional sob
o n. 204 670�46, declara
aos chefes das reparti
ções subordinadas ao

Seu Ministerio, para os

devidos fins, que não
sendo possivel ao con

tribuinte camprovar ,o
valor exato das benfeito

rias; para efeitos da de

dução de que trata a a

linea «b» do artigo 2:
do decreto-lei n. 9.330, de
10 de junho deste ano,
estas serão calculadas
como se segue.
a)-No caso de imoveis

construidos pelo vende-

BAZAR ELITE
ROUPAS FEITAS

ARTIGOS DE COURO
BRINQUEDOS

PAPELARIA é

MIUDEZAS EM GERAL

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

Correio do Po .. o
Assinaturas para 1947.
Todas as pessoas que

tomarem uma assinatura
anual para

: o ano de
1947 receberão desde jà
e gratuitamente, o "Cor
reio do Povo" até fim
de desembro de 1946.

A Gerencia.

Polilica
O snr. Getulio Vargas

acaba de deitar o paní
co entre os politicos de
diversos estados e mes

mo do pais, pois deter
minou que o Partido Tra
balhista Brasileiro, tenha
candidato proprio no Rio
Grande do Sul e São Pau
lo.
Assim no estado suli

no tres candidatos snr.

Walter Jobim pelo P.S.D.
o leader catolico Decio
Martins Costa pelo D.D.
N. e o snr Alberto Pas

qualini pelo Partido Tra
balhista Hrasíllelro.
Em São Paulo os Tra

balhistas escolherão seu

candidatos no dia 30, a

U. D. N. dia lode dezem
bro o P. S .. D. dia 25.
Em Minas tambem ' dois

candidatos disputarão as

eleições. Como se ve, a

formula de candidato
unico não pegou bem.
Em Santa Catarina,

decidesse esta semana a

situação pois com a che

gado do snr Nereu Ramos,
as negociações terão pro
seguimento.
Haverá coalisão?
Veremos!'
--------------------

dor, quando houver in
dicação do valor locativo
referente ao ano da exe

cução das benfeitorias, o

«quantum» será determi
nado multiplicando-se
por 10 o mencionado
valor locativo anual;
b)-Nas reformas com

ampliações e quando a

propriedade não estiver

sujeita ao imposto predi
al, mediante avaliação
procedida pelos orgãos
competentes deste Minis
terio, onde houver. ou por
meio de arbitramento
realizada pela repartição
arrecadadora..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO» - 5a. feira. DIA 14.:11-46 PAG.2

1418-Alvino Stratmann-bras. requer licença _

para estabelecer-se com loja de fazendas a varejo com
a Av. Getulio Vargas; no destrito de Corupá
pela firma Werner & Stratmann. Idem.

1410-José Morettí-bras. requer trasní, imp.
terreno com 12.500 mtsz vendido a Walter Neu-
mann. Idem.

'

1420-Berta Wendelmeyer-bras. requer licen
ça estabelecer-se com padaria a Av. Getulio Var-
gas no destríto de Corupá Idem. --------------------

1421-Waldemar Doubrawa-bras.requee transf. ASSOCI"aça-O Atle'tl"ea Baepen.ll'Imp. terreno vendido a Amandus Colin. Idem. U
1424 - Rudolfo Müller-bras requer transl.

Imp. terreno adquerido do Domínjnío Dona Francís- Assembléia Geral Ordináriaca. Idem.
1425-Ana Gertrudes Müller-bras. requer li

cença transí. ímp. terreno com a area da 445.500
mts2. ad-querido do Domínio Dona Francisca. Idem.

1426-Sergio Thomsen-bras. licença colocar
uma placa em seu estabelecimento com os segnin
tes dizeres : Bazar Elite-Roupas feitas-miudezas

� em geral Brinquedos-Papelaria. Idem.
1427-Arnoldo Hass -bras. requer imp.

industria e profições sobre Agiota. Idem
1428 Adolfo Marschall-alemão, requer licen

ça fazer pequeno reparos e pintura externa em
côr cinza, em seu predio, a Av. Getulio Vargas
(Corupá). Idem.

1429-Natalia Hansen-bras. requer transí. imp.
terreno vendido a Carlos Rutzen Junior. Idem.

1430-Guilhermina Alvina Erna Kumschlies- _--- , _

bras. requer transí, para seu nome imp. relativo
estabelecimento comercial, comprando de Angelo
Beneta , a rua Mal. Deodoro da Fonseca n. 192. Idem.

1437-Joaquim Atanasio da Costa-bras. requer
licença para estabelecer-se com negocio de secos
molhados, bebidas e caldo de cana, a estrada Vermitugo suave e de pronto
Jaraguá, Idem efeito Dispensa purgante e dieta!

1438-Ewaldo Sehultze-bras. requer traust, SERVE PARA QUALQUEK IDADE, CONFOR-
imp. de um carro de lavoura adquerido de Alberto' ME o n. 1; 2, ) e 4
Schultze. Idem. Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!1459-Leonardo Meinert-bras. requer transí,

..

'Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

imp. terreno com a area de 160.00 mts2. adquerído 1 emedios
de Elisa Doubrawa Píazera Idem. .

", COirlrre hoje mesmo nma LOMBRIGUEIRA1440-Carlos Willi- bras. cequer transí. ímp.' ..•
'

". ' MINANCOR-A' para Ö St'U 'tilhinho.terreno adquerido .de Gustavo Kuehne. Idem' ,

1441-Artur Hansehel- bras. requer transí, E um produto dos Laboratorios Minancora
ímp. terreno com a area de 107.325 mts2. sito a ::.... ....__J"'-O_I_N_._V_I_L_I_,_E_' _
estrada Tres Rios do Nortes, vendido a João e
José Abelino. Idem. � ...............�

1445 Artur Krause-bras.requertransf.imp. de � Instrumentos � _��,�U__
.

_c.:,.

'

'--- _

uma bicicleta adquirida de Walter Rosrt. Idem, � � vrador, domiciliado e resl-
1448-:Mielke'& Grossklags -Iírma brasileira � de Música i I BITTER AGUI�

dente em Guaramirim, sen-
requer licença para estabelecer-se com Relojoaria do filho de Gustavo Kai..1
a rua Angelo Piazera. Idem. '

�
EM GERAL, ESPECIALMENTE

�
se eleva pelas suas ser e de Maria Kaiser.

.

,

1450-Transporte Andorinha Ltda. requer Gaitas - Pianadas
qualidedes es, tomecaes. Ela, brasileira solteirade 24 a 120 baixos.traust. ímp, camínhãozlnho, vendido a Alvino lavradora, domiciliada eSchroeder. Idem. � Bandoneons - �

� t� I' � T � G I � Il'
residente, neste distrito.em1451-Fiordo Bressaní-bras, requer transí. � Pianos - Hermonlos. � Ilha da Figueira, sendo

imp. terreno com a area de 101.040 mtsä.vendido � Instrumentos pare Bandas - � filha de José Theodoro
a Lino Bressani. Idem.

� Orquestas e Jazz-Bands. Ví- � Ribeiro e de Maria Fran-
1452-Paulo Horongoso-bras. requer transí,

�
trelas, Pick-Ups, Radiolas. Artur Müller, Oticial do ctsca Rlbeiro.imp. terreno vendido a Vitorio Sens & Cia. Ltda. Enfim tudo, que for do ramo. Registro Civil do -l° DistritoIdem' Peçam preços e demais informações ao Represeutante: da Comarca Jaraguá do Sul. �dital n.2126,de 9-11-1946.

14?5-Nes�or Goncalyes. da .Lu�-bras. requ.t::r � PAU L O K O 8 S Estado de Santa Catarina Arnoldo Liesenberg e
transt, imp. terreno vendido a VItorIO Sens & ela. � Caixa Postal, 39 _ SERRA ALTA � Sta. Catarina. Brasil. Una ôeumer.
Ltda. Idem. ........,...".........,...".__...,�........,..."..............,.�� Faz saber que comparpce- Ele, brasileiro, solteiro

14M-Ricardo Maas-bras. requer transí, ímp' ram no cartorio exibindo os lavrador, domiciliado e re-
t H ld V lk Id .

d id t di t it 'R'b
.erreno a aro o o mann. em. .. _ <0

documentos exigf os pela lei SI ente nes e IS n o I �I-
1455-Ricardo Maas-bras: requer transí, ímp: Dr. LUIZ DE SOUZ A. afim Je se habilitarem para rão Molha, sendo filho de

terreno com a area de 63.510 mts2. sito a estrada casar-ve: Leopoldo Liesenberg e de
Rio do Cêrro, vendido a Walderaar Volkman rr A D V O GA D O Ottilia Liesenberg.Idem.

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 _ Tel. 34
Edital n.2125,de 9-11-1946. Ela brasileira solteira
Eugenio Kaiser e Lydia lavradora, domiciliadaSecretaria da Prefeitura Municipal de Iaragué Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12 Ribeiro. e residente neste distritodo Sul em 15 de Outubro de 1946. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ele, brasileiro, solteiro, la- em Ribeirão Molha, sendo'Manoel Luiz Silva-Secretario --------�-----�-,--�-------��--� filha de Maria Sautner.

�®!@®Y®®Y@)�®Y®@f@)®r®®Y@)®Y®®r@@r®®Y@)@�\@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados @J

Mecanica ; TODAS AS MOLESTl[A§ DO flPHHflHO Rf8PIHHlÓRm �
I @ Encontram 'alivio imediato com (, uso do @)
;(@- IncoDlparavel @j

l[!!�Y!:!!!��!E!j

Prctcítnra M(1llllDlnCnlDat� de
Jarag1lllá �o §1lll�

.

Reqllerimentos Despachados
Dla.15.10.46.

Oficina
Geral

H. KELBERT
CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS E ACEssaRIas -

APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS-

PREÇOS MODICas.

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

-Jaraguá do Su I -

, Elegancle, distinção e bom gosto V. S.
n encontrarà só nos afamados MOVEIS

I'·
.

ESTOfADOS CRUZEluO.
Poltronas para radio - Divãs - Tape-

tes - Passadeiras, tudo V S. encontra
rà á Rua Marechal Deodoro da

I
<

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I, _=��:;;�:!:���;;=:__•
LOMBRIGUEIRA, MINANCOPA ===�=

OFERTA
NATAL 1946

BancoMercantildeSem
taCatarina S/A.

(EM ORGANIZAÇÃO)
•

Temos a satisfação de comunicar aos nossos

clientes, que acabamos de receber nove remessa de

RADI<OS
-TIPO 1946-

Ondas longos e curtas,
os mais modernos aperfeiçoamentos.
PREÇOS ESPE�l[AI§

PEÇAM DEMONSTRAÇÃO
•

SociedadeRECOIN Limitada
Rua Mal. Floriano Peixoto N, 54-58.

Convocação
De ordem do snr. Presidente e, atendendo ao

disposto no artigo 240 do Capitulo V, dos Estatutos
desta associação, venho, por Intermedlo deste, con
vocar 05 associados pare a Assembléia Geral Ordi
nária, a realizar-se a 22 do corrente ás �O horas em
sua sêde social pare trarer do seguinte:

l°.-Prestação de contas da atual dlrerorla.
�o.-Eleição de nova diretoria.
5". - Tratar de outros assuntos de Interesse do

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

ANTONIO J. ZIMMERMANN.
10 secretário

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

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

gariação das assinaturas, nas listas, para fazer face
as exigências da Lei.

Informam ainda, que esta parte está prestes a

ser concluída, 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 obrlgação, pera que
se póssa fazer a Assembléia Geral da fundação, a

qual será em ternpo oportuno marcado o seu dia.

Blurnenau, 51 de outubro-de 1946.

OSWALDO MOELLMANN
AMERICO STAMM

- fundadores.
õxt

Move s Estofados

"[IUZ[IIO"

ONDE
____COMPRAREI MAIS BARATO _

?
fazendas Suspensórios

SedasChapéos
Erc., etc.Perfumes •

Pois isso "V/S'r S"émpre consegue

Da Casa. ERICO BRUHNS,
JAIIAGUÁ DO UL lIua C�1. Em ilio Jourdun, -02

Violões, Cavaquinhos e

Pandeiros, bem como um

grande sortimento de gai�
tas de boca e de mão, es
ta á disposição dos inte-

ressados, na

CASA REAL
defronte ao Cine Buhr.

E nara que chegue ao co

nheci'mento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dU! ante: 15 dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para OS

fins legaes. ..

ARTUR MULLER Oficial
____,-----------------

Ee, saúde, usando,
o aperitivo, o gran
estomacal

BITTER AGUIA

BELOS E 'JEMAlS

AHCÇOES DO -

C3URO CIOELUDG.
TÓNICO

••<;AJ."If.;(ji
PO� q<CF.L€:NCIA
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afube fiípíco i� Febres (S��;:i�i���ias: III

liÊ 1-�U.., Maleitas, Tremedeira m--- �...I. - OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM -

'11'1'Tem o prazer de convidar os snrs. seclos pare
a churrascada que lhes é oferecida amanhã, ás 9 m "Capsulas Antisezonicas

1"1"1'horas, em nossa séde, por ocasião da posse da di-
IIIretoria. :11 Minancora" , öl'Haverá diversas corridas entre animeis

:

desta III II
cidade. ,::

Em Todas as Boas Farmacias iii
---�---------------

.

A DIRETORIA III É um produto dos Laboratorios MINANC0RA iii Casa de Moveis IS. E. Guci:raní LfE$,,,,",,,�,a,����te5,�J ",Jarag.�:��ri� L�::D!:!��a.ov••
_. -- .--

BITTER AGUIA � (��� �MOV�IS, Espelhos, Vidros e VIdraças. Corta-�
São convidados os senhores socios pare a As- '81.� �.� �;� �;�

I
se Vld.ros. Molduras para Quadros qualquer

Isemblela Geral, a realizar-se no dia 24 do corrente,
é a vida do seu es- Cure seus males e poupe tipo. - CAIXOES FUNERARIOS

as %0 horas, no SALÃO SOHN, afim de resolver tomago. seu bom dinheiro com. . . _

Em �s�oque e sob encomendas.

b t f
.

d êd
.

I d
Enfeites para Caixões Funeranos.

so re a rrans erencia a se e socie . pran o na

A DIRETORIAIIII i Iho farmacia Nova
-D----t--L--.--1-5-5-

- de ROBERTO lU. BORST

ecre 0- el· n. . BRANCO E AMARELO a que dispõe de maior
J

Oferecemos aos melhores
sortimento na praça e ofe-

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul usan- rece seus artigos á

do da atribuição que lhe confere o art. 12, n. I, do preços da pra,ça. preços vantajosos.
decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1959, ENGENHv RAU LTDA: Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA

D E C R E TA: @.i@ @.;@ ®;..® @'r@)
Vende-se�

Edt.talArmazém de secos

e molhados. _:_ Agua
encanada e luz eletri
ca propria,
EDUARDO EISELE

Rio Molha

De ordem do snr. Co
letor, torno publico que
no correnre mez de Novem
bro arrecada-se nesta Co-
leroría, o imposto acima, Agente Autorisado: ..

�������������--�������������-re�ren�ao 2'. �m�� OTTO�ILLE,�����-BLUMEHAU
do vigente exercício. 8x1

Os Contribuintes que
-------------------

não satisfazerem seus pa- . I DE Â L
garnen tos no preso mar-

, cado, poderão satísfazel-o A M A R C A DOS BON 5 P R o D U TOS I

no próximo mez de Dezern- Assucar de Baunilha, Sal Reflnado (pata cosínhe),
bro com a multa de 20%. Mata Moscas.
Terminados os supreci FABRICANTE: �1I1,t,:�lIiIl"lIz'.aa "'11111

tados presos serão extra- AI:!!áIl��!!iitWi'V m

idas as certidões de divi- Rua: D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul

das pera a cobrança exe-

cutiva .

J. A. Militar
Jaraguä do Sul

-Salão Gumz
Rio Cerro

Grande Fésta Inaugural
Da-se conhecimento aos srs. GUSTAVO KOO

L1N e FLORIANO RICHTER, que de acordo com o

despacho do snr. Chefe da 16a. C. R. deverão re

querer os seus certificados de reservísra de acordo
com a Portaria n. 9.704, publicada em Bol., da 16a.
C. R., n. 241, de 1/-10·1946.

Iaragué do Sul, 11-10-1946.Domingo--
-17 deNovembro

INICIO AS 10 HORAS.

Churrasco, Café, Bebidas.
Restaurante Completo

Tiro ao Alvo etc.

Declaracão
-----,

Dela presente retiramos qualquer palavra ofen
siva que tínhamos proferido contra a senhorita Erí
ca Wachholz, pois a consideramos uma moça ho-!
nesta e digna.

JAZZ TIMBÓ
Baile

Ieragué do Sul, 6-11-1946 .

.

.

Leopoldo ôchmücker
Leopoldo KolhzA noite

2xl

Art. 1°. - Fica concedido ao "Centro Acede
mico XI de Fevereiro", orgão de classe dos acadê
micos de Direito da Faculdade de Direito de ôanra
Cararina, o auxilio anual de Cr$ 600,00.

.

_ Art. 2°. - Este decreto-lei entrará em vigôr no

día t: de janeiro de 1947, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, em 8
de novembro de 1946.

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

Imposto lerritorial

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,

IC,,�C['RAS,
I f x I E.I R AS,

Lt 5 P I f"-l HA S, E TC.NUNCR EXISTIU IGURL

t·!!��········���,.....,..."...-..,.....,.....·I
....

••••••••••••••••••••••••••••� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;;ii;;;

:!;; .••* ••�••
,.
••

,.•••••,.••��
•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••��::,:;,..-..:�!!=5!!

. �! Banco Popular· e Agrícola ti!
� Do- Vale do hajaí _:_ Matriz: BLUMENAU n

:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul ::
..

..

..
..

:: ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
..

.. Deposilos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre 2%
.g.�lm .euua

I

t:: A dispOSição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00 ::� se encarrega de cuidar

com rertradas semanais sem avise até Or$ 20.000,00 • . .. 5% :.) do seu estomago.

t:: Dep. lniclal Cr$50.000,00 cjretlredas sem. s/aViso e-s 20.000,00 4%

!l:.· ::.�� --------Depositos com aviso-ReI. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. D. retiradas � "MEDICAÇÃOAUXIUAR
.. mjaviso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dies 6'/. NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"
Dep. a prazo fixo-Dor 6 meses 51/2,/.; Dor 12 meses 6'/.
Deverá ser dado o avise previo de 2 meses pera retirada. �:: �;'��()-.3-E-AN-�-."'-I·CO-8-1-

.. Dep. populareS-(limite até Or$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- Tom_!

.. radas semanais sem aviso até Or$ 1.000,00 5I

..

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

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

retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/.
Faz todas as operações bancarIas, corno sejam: cobranças, descontos,
passes, deposItas em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

:: .

;
_ Serviço atencioso e rápido i:

.. -

..

..
,

. ..

:iG�� y
••�."":":-����·••'''X,_::If•••••• �·••�•••••� :••,. :::;.:!!!

i;Uã�J··.:;,.··..··�:.:..··..••..··4�.':;.�����\··..··:·:·, ..
•• •• ••

..·�··..••..··4!i!Ei;

Coletoria Estadual de
Iaragué do Sul 1 de No
vembro de de 1946

Heleodoro Borges
escrivão

'lft'1l0 CREOSOTADO
··SiLVEIRA··

('1 ti!l�l'tpU _ fIiIII -=

:'A Tone.

. ,
._ i.1

...
..

·,1
�, ol'lQuitel

"·",-::;11.110,,4

.r, c,,·., !>\l:C'FOÇt!lD
f ::: ( !_ .. f -\:';:0 fAt)O

Material de Cerca

para galinheiros e outros lins
VENDE BARATO

Olsen Irmãos Ltda.
RIBEIRÃO DO MOLHA

•

c:::::::oc:::::::oo::::::::=o::::::::::= <::::o::::::=c:::::;:.<:::::tc::::::-:::=::=a:::::;::::.c:::::=o

O Kühn & Rengel O

00· Jj-'ERRARIA 00Fabrica de Ferramentas Agricolas.

O Segas Rotativas para Arados.

�O
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 123.

JARAGUÁ DO SUL
"::::::::I1�=••o:::::::>c:::::::::=o:::::::;;=C:::::>C::::II::::::::_:"'c:;::::::.c::=:::: c::=:::: c::::::::o

Otimo tratamento V. -S. enconrrerä no

Hotel Jaraguá
. -BARI3RESTAURANTE-

Refeições ä qualquer hore
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587

JARAGUÀ DO SUL - ôra. Oatarina

Ir Dr. Renato VValt9p
MÉDICO

;.�:i:.i CIRURGIA PARTOS. DOENÇAS DE SE-I::.l::.NHORAS. ·CUNICA GERAL.
li

li Consuitório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
li . Jaraguá do Sul

.

- Sta. Catarina li
.. ii

Jornal de Noticias
SÄO DAULO

com suplemento em LINGUA ALEMÃ
, "Deutsche Nachrichten"

Assinatura Anual Cr$ 120,00

Vende-se
Serraria, com fazendo, diversas benfeirorias e

.600,000 m2. de terras. .

O interessado poderá enrender-se diretamente

com o proprietário

sr, Portela
Rua Coronel Carvalho, 25.

SÃO FRANCISCO DO SUL

�------------------------�

Dr. Arquimedes' Dantas
_."8Ga••

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

; �
j---------------------------LE I A ...

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

Telefone, 55

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«Pàgina do Partido de Representcr2ão Popular»
P.' R. P. Direção e Re5ponsabilidade: Dr. LUIZ DE. SOUZA j

rpii�i'�"'s'�i;�d�"'f�i�;ó";;"Fi�ri';;;�ó��li;:'l]
II Telegrama vindo do Rio de Janeiro para o diretor desta "Página do PRPt,; II
..
:!
..
:! Id'nfóRrma queto _sr. pPlinilo Salhgado, 'Pdr�sild8enteFdlo piI'?tórl�o Nadciofnall ,do Part1do ".:�.:.:!e epresen açao opa ar, c egara ra a orianopo IS on e a ara ao povo
daquéla Capital.

Dia 19 prosseguirá viagem para Porto Alégre onde vae preeidir a sessão
de encerramento da Convenção Estadual do P.R.P. gaúcho.

Todos os correligionários Jaraguaenses qne quizerem ir
:

a Ftorianöpolis
cumprimentar e ouvir o Ohefe do P.R.P. poderão se entender com os correligio
nários Antonio Zimmermann e Luiz de Souza.

�.�:::: :::::::::::: :::::::::::. :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::� :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::�i

TEM A PALAVRA O

HOMEM DA RUA .

nham no minimo -700%
(setecentos por cenro ) so
bre o capital, havendo al
gumas de 1.000 e mais
por cerno de lucro anual!
Mas, e as aposentado

rias? Nem é bom falar.
Custa a crêr, Crédo!
O Partido de Represen

tação Popular, bater-se-á,
mas isto com coragem e

com dados certos - não
às cégas - pela repara
ção desses enormes erros.

Transporte pera o tra
balho; Palavras de esti
mulo e consolo;
Certeza de que a orfan
dade das minhas crian
ças não serà miseravel.
E dirá mais, que isso tu
do, eie precisa em quan
tidades tão modestas, tão
modestas como ainda nem

sequer procuremos imagi
nar.

Ora, essas coisas, pe
dem solução urgente e

podem ser solucionadas
urgentemente.
Os institutos de Apo-

sentadoria, teem capitais
suficientes pare construir
casas modestas para. o
operário.
O algodão e os couros,

são de produção nacional.
Os tecidos e os calçados
tarnbern.
Não se explica, que es

tejam PELA HORA DA
MORTE.
Enormes são os . tribu

tos cobrados ao povo
pare "Educação e Saú
de". Não há papel selado
que não leve. agora, Cr$
0,80 de selo pera esse

fim.
Médico, farmácia e es

colas, devem sobrar ...
E transportes?
Ainda agora um jornal

do Rio de Janeiro, publi
ca as palavras de certo

parlernenrar. As empresas
de transporte urbano, ga-

• Guerra ao Radio das
piadinhas írnorats.

PERGUNTE-SE AO
HOMEM DO POVO: -
O QUE E QUE VOCÊ
PRECISA? ELE RES
PONDERÀ:
Uma casa pera morar;
Comida pare minha ía
milia; Roupas e agasa
lho pera os meus;
Médico e farmácia;
Escolas pare os filhos; • O Partido de Represen

tação Popular prefere
perder muitos votos a

transar com os inimigos
da Pátria e de Cristo.

o P. R. P. em Blumenau
• Instalação dos sub-diretórios

de Testo Salto, Testo Central

A Convenção Estadual
Conforme 'noticias oficiaes terá lugar nos

dias 6, 7 e 8 de dezembro próximo vindouro,
na cidade de Iolnvllle, a Convenção Estadual
do .P.R.P. pare escölha dos seus candidatos
face ao pleito ce 19 de Janeiro.

Instruções para quaes
quer correlíçíonôríos.

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, afim de que o P.R.P. tenha mais um centro'
de irradiação.

-x-x-
Insiste com todos os nossos associados e sim

patizantes pare que procurem escutar - todas as quar
tas feiras e ,'�ábados, ás 21 hóras, o programa radio
fonico -�0'�, P..R. P. na Rádio Farroupilha de Porto
Alegre. ',_' '.: _

-x-x-
Todos o Diretórios Municipais, Distritaes, Sub

distritaes e qualquer correligionário, devem en
viar seguidamente noticias pare ésra
"Página do ,P.R.P."

Qualquer cidadão que simpatizar com o nosso

Partido mas que por qualquer razão não póssa agir
abertamente poderá escrever indicando-nos elemen
tos capazes de, na sua localidade, Instalar e desen
volver o P. R. P.

-x-x-

Quaesquer pedidos de informações, noticias ou
assinaturas deste jornal contendo a "Página do
P.R.P." deverão ser dirigidos com a máxima urgen
ela pare Dr. Luiz de Souza - Rua Mal. Deodoro, 210-
Jaraguà do Sul - Senta Catarida.

ePomeroda.
O P R P S.... F

·

-

----�- ---

....
'

. em 'a,o ,ranClSCORegressando de São Francisco do Sul, onde \

töra inaugurar a' séde local do PRP., bem como a d
-

S Iescola de alfabetização "Capelão Frei Orlando", per- OU.noitou em Iaragué do Sul o sr. Dr. José Veiga, Pre
sidente do Diretorio Estadual.

Domingo, após o alrnôço, o ilustre correllgio-
, nário, seguiu em companhia do Dr. Luiz de Souza,
pare o municipio de Blumeneu onde presidiu a fun
dação dos sub-diretórios de Testo Salto, Testo Cen
tral e Pomeroda.

Em Testo Central encontrou' se o Dr. Veiga Sábado passado, ás 21 Em seguida procedeu- Encerrando a solenlda- muito especial que éla en-·com os correligionários Cassio e Carlos Medeiros, horas, teve lugar a inau se a pósse dos membros de falou o Presidente do cerra que é o seguinte:Edmundo Bramorskí e Valentim Quintino, que vie- guraçäo solene do P R.P. do diretório definitivo de Diretório local, nosso bra- Antigamente eram emrarn da sédc de Blumeneu.
em São Franci'sco do i São Frauclsco do Sul vo e valoroso Monteiro pregados num vísporaPouco depois. chegaram os. nossos partidários Sul. que ficou assim consti- que, ladeado :

pelos não aqueles bancos que hojede Pomer.oda, .cheflados por Alvim 9raupner. . A solenidade contou tuido: menos dedicados Antonio 'são as carteiras escolares
.

O dlre�orIo de Testo Salto esta ass tm
.

constí- com a presença do Pre- Presidente: Eu g e n io Hostin ôarny e Antonío da Escola "Capelão Freituido : Presidente, Walter Wachholz; Secretario, AI- sidente do Diretório Esta- Monteiro de Barros, ex- de Souza, saberão tornar Orlando."
.

vin Rüdiger; Tesoureiro, �rnesto Bieglng
. . II dual, sr. Dr José Veiga depurado federal classista o PRP. uma grande fôrça Assim, graças ás inicia-

.. E� Tes�o Centra.1 rOI empossado o s���nt� di-
que viajou especialmente, pelo Distrito Federal e em São Francisco do SuL

I
tivas do P.R.P. os veicuretorto : Presídente, RI.cardo Koch; ôecretärío, Rlcar- de floria'nopolis, para atual agente da Cia. Na- ESCÚLA "CAPELÃO los de propagação de vi-do Prochn?w;. Tesoureiro, Alfons? Koch.

, . aquele fim. cional de Navegação Cos- cios estão sendo transfor-
, .

No .dls.lrIto de P0'!lero?a fOI d�da �osse .ao di- Os rnunlcipios da re- teira. FREI ORLANDO" rnados em elementos de cul-
reto.no dlstrlral .que est� �sslm c�mposto .•Presidente, gião fizeram-se represen- Secretário: A n to ri i o Por ocasião da instala- tura e de progresso, tudoAl.vm Graupner; ôecretàrío, Henrique Radunz; Tesou- rar por delegações de po- Hostin Sarny, alto funcio- ção da séde' do P.R.P., para o bem e a grande-reIro, Carlos Goede.

pultsras de expressão nos nário da .Carlos Hoep- em São Francisco do Sul, za da Pátria.
seus municipios. cke S.A, foi inaugurada tambem, Que o exemplo dos po-
Jaraguá do Sul lá este- Tesoureiro: Antonio de ali, uma escóla de alfabe- pulistas -de São Francis-

ve representada por uma Souza, operario. tização a que foi dado o co seja seguido e imita
comissão constituida de

I Em nome dos empos- r.ome de Escola de Alfa- do pelos demais, em to
Mariano Wittkowsky, la- sados falou com entusias- betização "Capelão- Frei do o Estodo, são· os nos
vrador e destacado ele-j mo e brilhantismo o cor- Orlando' que, como inte- sos vótos!
mento da direção da As- religionário Monteiro de grante da Fôrça Expedi
sociação Rural do Muni- Barros que discorreu sô- cionáril!l Brasileira, lutou
cipio; Jorge Hejse. indus- bre o que pretende o e tombou para sempre
trial; Antonio Zimmer- P.R.P., sôbre as dificulda- em terras de Itália.
mann, comerciário; Os- des vencidas. e sôbre os Essa iniciativa do PRD
car Nagel. lavrador e futuros projetos. foi comentadissima, em

Luiz de Souza, advogado. _ A Exma. sra. Rute Vi- S. Francisco do Sul, jus-
Iniciada li sessão que ana, dedfcada correligio- lamente por um aspecto

foi aberta pelo Correligio- nária, declamou, com ex-
nário Eugenio Monteiro traordinária vibração pa
de Barros, foram convida- triôtica, a poesIa "Forte
dos para secretários os de S. Cruz", de autoria
populistas Livadário Nó- do sr. Plinio Salgado.
brega e Luiz de Souza. Em seguida falou o Dr.
Antes, foi convidado Luiz de Souza.

para assumir a presiden- I O Dr. José Veiga, Pre
cia dos Trabalhos o Dr.1 sidente do Diretorio Esta
José Veiga que foi sauda-I dual, dissertou longamen
do por prolongada salva te sôbre "Politica Munici-
de palmas. ; palista".,

Inauguração da séde - E;scóla de alfabetiza
ção ·"'Capelão

-

Frei Orlando".

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

gre, a VOZ DO P.R.P.

OUÇA
Todas as quartas e

sábados, ás 2fh9ras, pe
la Rádio Farroupilha, de
Porto Alegre, a

VOZ DO P.R.P:

Z'

Ultima hora
Telegrama do Rio informa que o sr. Plínio

Salgadó chegará a Florianópolis, dia 18 acompa
nhado dos srs. Deputado Gofredo Silva Teles, Her
mes Barcellos - Secretario Geral do Partido, Luiz
de Alburquerque e José Loureiro' Junior.

O deputado Silva Teiles e ti sr. Plinio Salga
do falarão ao povo de Florianópolis, naquêle dia, á
noite, em praça pública ou no Teatro Alvaro de Car
valho.
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