
'amigos e familiares, anal
fabetos na quase totalida

de, os quais se considera

vam mais sabias que o

Mestre, amargurando-lhe a

existencia, decidiu abando
nar a cátedra de Piza e
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a. a anna -

.. 'morar nesta última cida-

de foi nomeado Professor

da Universidade local. Foi

precisamente em Padua

onde teve o ensejo de de
senvolver e divulgar todos
os seus conhecimentos ci

Foi feliz a escolha da

I zir,
produzir muito, para entificos que tanto .contri

U. D. N., pois o seu can-, baratear a vida dos bra- buiram pera o progresso

didato certamente mar sileiros.
\ humano, conseguindo o

cara nova era na admí- Precisamos, acima de seu nome, g lorla e fama.

nistração pública, conhe - tudo, dar o seu a seu Varias das ideias lurni

cedor que e, o seu can- dono, afastando a políti- nosas que apareceram, ti

didato, de todos os proble ca da adminstração para midamente, ria época do

mas que afligem o povo, que a vitalidade dos admi- Renascimento, tiveram o

entre os quais, como ja nistradores possa se vol- seu glorioso apogeu pelo

ressaltou em seu discur- tar toda ela para os muI-I trabalho gigantesco levado

so. está o da produção, tiplos problemas que as- a efeito por este insigne

que nos ultímos anos soberbam o país. sabio. Não he duvida al

está em derrocada. Irineu Bornhausen, co- guma que Leonardo Vinci

Não haverá industrial mo indus'rlal progressís- preparou, unicamente es

ou comerciante, lavrador ta que é, dará rumo sadio piritualmete, o caminho

ou operario que possa ao governo, pois ele não da cíencia moderna em

deixar de' apoiar um é politico na acepção da todas as disciplinas em

homem de ação que díre palavra. que êle poz a mão; por

tamente veio do seio do Os homens que traba- sua vez Copérnico iniciou

povo e ha de minorar Iham e querem um go- uma verdadeira revoluçêo

seu sofrimento. verno são, não podem no mundo do pensamento

Precisamos de produ- deixar de apoia-lo e Gilbert, tambem por seu

lado, paz em evidencia a

E PUR SI MUOVE importâ.ncia do método ex-

O Brigad:iro Eduardo
.

perirnental; mas Galileu,

Gomes, ouvido sobre o

=====:::=::::--�-::;-::;-�:::::;;;����������<>

devido ao seu esprito no-

.

t de Jet fí f
Por fi. F. vo e com uma compree.i-

proje o e eí ue re or- --

são real das coisa e dos

ma dos militares par- factos foi muito mais lon-

tidarios dos partidos to- Antes de entrar em mate- ração tendente a relembrar-

talitarios, declarou que é ria,desejamos fazer constar nos ensinamentos que nos ge que os seus predeces

Iavoravel ao mesmo, uma que este modesto trabalho foram mlnistredos pelos sares nas suas investiga

vês que fique melhor está dedicado ao nosso nossos protessores, quan- ções cientificas, tendo, por

detalhada a lei. amigo e destinto clinico do éramos garoto, relativos
sua ves, se encaminhado

_ x- quem, acompanhando nos ci "Evolução da ciencia a pare problemas limitados

No decurso dum gran na nossa viajem a loínvíle, través dos tempos"; Ao os quais estudou cuida-

I· d
.

.. I J
dosamente e de uma ma-

de jantar em sua honra, rea iza a em ctrcunstan- srmpanco ga ena aragua-

oferecido pelo Clube Ca- cias um tanto dramáticas, rense, acima aludido, lhe neira completa, fazendo

tólico da cidade de New nos deu uma ligeira inspi- enviamos, por intermedio caso omisso, aos métodos

York, o. Cardeal Spel)-
destas linhas, um efusivo de estudo divulgados an-

man propôs qtie-õ Cana' ,(m, Altf� P.�OL!VEHU 'e apertado abra-ço..... ··
..

c·· reriorrnente pejos demais

dá, os Estados"Uuidos e Acompanhado de sua N.inguem .ig�ora que foi sabias, inclusive os apon-

as Repúblicas America- exma. familia regressou Ga_IlIeu Galílei quem pro-
tados inteligentemente pe

nas mostrem ao mundo de Florianopolis, onde f�r1u, em forma rmpercep-
lo �enial Leonardo. Gali

o exemplo "da democra- se encontrava em ferias rlvel, a celebre frase que leu, contrariamente á tatl

cia em ação". o snr. Dr. Ary Pereir� ap�rece como titulo deste' ce seguida por este último,

O Arcebispo de New Oliveira, dignissimo Juiz ?rtlgo n? momento de ab- deu á publi cidade, com

York, de quem se conhe- de Direito da Comarca. Jurar, de Joelhos, perante
uma minucía e claridade

ce ínterêsse que tem pe- -10
Tribunal da Santa lnqui- surpreendentes, todas as

Ia politica mundial, foi I B' b . I "11' ß b"
slção, as suas convicções

suas investigações cienri-

de opinião que "a agi-
ae are 1\ nne II Ißl I de que a terra girava ao

ficas por êle levados a

tação desordenada que Na faculdade de Filo- redor do sol.
efeito. Não exagerarêmos

perturba, afasta e desin- sofia Ciências e letras Ualileu nasceu na cida- se afirmamos que foi Ga

tegra deve ser substitui- da Universidade da Pa- de de Piza em 1564. Aos lileu quem propulsou e es-

.

. d timulou a ciencia fisica

da por um poder unifi- raná, cola grau no dia �lIlte e 9uatro anos e

C8.nte e integrador pro- 5 do corrente o Irmão I
Idade fOI nome��o profes-

modema e cujas trajeto-
\

vindo da acão ditada pe- Albino Rubini, da· Con-I soro de
.

Matematlcas
.

na rias estão sendo seguidÇls

la Verdade e fundada gregação Marista.
'UnIversIdade de. sua clda- ainda nos· nossos dias.

na Justiça Caridade e ·0 'novo bacharel é um de natal tendo lido, para
Pode se, igualmente afir

Paz". jaraguaense e filho do o�upar �al cargo, a pr�t�- mar, que foi êle o primei

snr. Angelo Rubini, in- çao da, I�n�ortante famlllà ro dos cientistas que en-

dustrial em Rio Cerro. dos Medlcls. c�rrou, definitivamente, a

Ao Irmão Albino e Em 1592, devido ás in- época çlenominada do re-

seus dignos progenitores trigas e inveja dos seus (Conclue na .ultima pag.)

os cu m.p rimentos do
"Correio do Povo".

-
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·iOeoaDU r
Diretor: ARTUR l\1ÜLLER Fundado em 1919

Notas e Noticias
ve inssucesso em Cu

ritiba, onde elementos a

tacaram o cinema onde

se reaUsava a Convenção,
O ínterventor do Para- com a presença do snr.

ná, atualmente no Rio, Plinio Salgado.
adquírío para aquele es- A policia teve de in

tado 200 mil sacas de tervir energicamente pa-

trigo. ra evitar a invasão do

-xxxx- recinto, havendo contu-

A Organísaçäo das Na- do serios danos mate

ções Unídas (O NU), pre- riais.

cisa de cerca de 12.000 O General Zenobio da

empregados, tendo ja Costa,' declarado como

36.000 candidatos. integralista protestou e-

-xxxx- nergicamente declaran-

Foi .aprovado o proje- do que nunca foi íacísta,
to de lei que manda re- declarando indignado
verter ao exercito o Ge- que "aquilo era uma ba

neral Bertoldo Klinger, gaceíra".
chefe da Revolucão Cons- Está marcada para 5,
titucionalista de 1952, ve- 6 e 7 'a Convenção do

rtíícada em São Paulo. P.R.P. de Santa Catari-

-xxxx-- na a realisar-se em Join-·

Foi aprovado o proje- ville.

to da lei de emergencla ...............��...............�

para ser aplicado na . e- � R�izes alpinas corri- �
leíção de 19 de janeiro � poem o famoso es to- �
de 1947:._xxxx_ � B����l Aguia �

O P. R P. tambem
-

te- .............................. ............,..
..............................

COMUNISTAS?PADRES
O senador Luiz Carlos Prestes, em novo duelo

Parlamentar com o senador Hamilton Nogueira, vol
tou a bater na velha tecla da propaganda do P.C.B_:

"Nas fileiras do nosso partido existem pessoas de

todas as crenças: ha católicos, protestantes, espiri
tas, ateus e materialistas tambem. Ora, o sr, Prestes,
desde o começo da sua campanha, quaneo o decre

to da anistia abriu-lhe as portas do cárcere, vem

soltando esse balão, que, felizmente, ainda não su

biu. Nem pode subir. Não duvidamos que muitos ca

tólicos tenham aderido ao P.C.B. Nada rnais natu

ral. O que não resta duvida, porém, é que esses in

dividuos implicitamente renegavam a sua fé. Não

são mais carõlicos, o mesmo se dando com prores

rentes e esptrlras, cujas seitas se fundamentarn nos

ensinamentos cristãos.

l O Partido Comunista, aqui, na Russia, na Ira

lia, na Tchecoslovaquia, ou onde quer que seja, não

e somente uma corrente politica. E um partido que

tem antes de tudo uma doutrina filosofica e social

viscerölmente contraria ii todo espirita religioso. A

filosofia marxista é o ateismo, a negação de Deus e

o combate á religião, que Lenine considerdva o opio
do povo. O propria sr. Luiz Carlos Prestes, aperta

do pelos apartes do senadDr Hamilton Nogueira, dis

se, em certa passagem do seu discurso: "Aceitamos

o materialismo, o marxismo com ciencia, e ciencia

exata, porque já verificõda na pratica".
Pondo de part� a fragilidade da tese do sr.

Prestes, tese que numa discussão honesta cairia

esfrangalhada em dois momentos, chegamos a es

sa conclusão: um partido qu·e aceita' o materialis

mo como ciencia indiscutivel não póde tolerar as

crenças religiosas dos seus membros a não ser

por mera e estudada mistificação.
'

No discurso do senador Prestes, porém, há

uma declaração muito séria: E quando o orador

diz: "Hà padres católicos dentro das fileiras do

Partido Comunista brasileiro e talves dentro de

alguns dias possamos apresentar à
.

Nação o no·

nie de ilustre vigário que aceitou ser candidato á

assembléia constituinte estadual dentro da lista

do Partido Comunista, quer dizer, sob a legenda
do nosso partido"

.

Ora, o sr. Prestes _fez uma revelação gravis-
SIma ou o senador carIOca avançou o sinal e quis
fazer 3ncenação ou disse uma verdade e essa

verdade deve ser esclarecida.. Um padre catolico

que se alista nas fileiras do comunismo é um trai

dor. Francamente, não acreditamos nas palavras.
do senador Luiz Carlos Prestes. O senador do

P.C.H. está na obrigação moral de revelar os no

mes desses padres, verdadeiros quinta colunistas

para que a Igreja possa se defender e, ao mesm�
tempo, defender o seu rebanho da influencia de

sacerdotes desviados do seu dever de pastores
de CristG. .

O exemplo triste do bispo de Maul'a talvez

tenha sido seguido. E possivel. Mas, como aquele
bispo foi castigado, os outros incidiram no mesmo

erro e se tornaram passiveis das mesmas penas.

<? senador P�estes, se louva e exalta esses pa"
ores' que aceItaram a sua doutrina anti-cristã de

ve cita-los nominalmente. Prestará uma gr�nde
homenagem a esses heróis e advertirá os catoli

cos do perigo que os cerca - escreve o "Diario

Carioca".

Um oeleito do povo
A candidatura do snr.

lrineu Bornhausen ao

governo do Estado, está
recebendo de todas as

classes sociais o raaís
fnanco apoio.
Nem podia ser de outra

forma Homem afeito ao

trabalho, chegando a li

derança da industria em

Santa Catarina por esfor

ço proprio, galgando de

grau por degrau, deu

provas sobejas de ser

um adrnínístrador exem

plar e de tino seguro.
--------------------
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Viajou ontem para São

Paulo. onde foi presidir
a Convenção do P. T. B.
o snr Getulio Vargas, que
dali irá ao Rio.

SOC'IEDADES

POR AÇõES·

Canetas Tinteiros
Recebeu
TlP. AVENIDA

Mß�UlnßS fS&�(ufR Corregedoria
da Justiça"Underwood"

"Woodstock"
" O I i v e t ti"

--.--

Inscrições na Bolsa de Valores, de

acordo com o Decreto-lei nr_. 9.783, de

6 - 9 - 1946 cujo praso termina dia

6 - 12 - 1946, podem ser feitas por interm8·

dio da .

AComercial Ltda.

Ontem, as 10 horas, na
sala do Forum, com a

presença das autorida

.,des e grande numero de

�pessoas, teve lugar a

;jsolenidade do .e�cerra-
:�mento da CorreIçao nes·

ta Comarca.
Falaram os exmos. srs.

Desembargador Dr. Ed

gar Pedreira, Correge
dor Geral da' Justiça e

Dr. Ary Pereira Olivei

ra, Juiz de Direito.
Ao encerrar a pre

sente edição, estava se

realisando o banquete
que a sociedade Jara-

guaense· ofereceu ao

exmo. sur. Dr. Edgar Pe
dreira e exma. esposa.
No proximo numero

daremos' detalhada no

ticia sobre a homena

gem prestada ao ilustre
casal.

2xl JARÁGUÁ DO SUL

BAZAR ELITE

ROUPAS FEITAS

ARTIGOS DE COURO

BRINQUEDOS
PAPELARIA e

MIUDEZAS EM GERAL

,... Preços exepcionais até Natal!

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 131

Defronte a cA COMERCIAL LTDA. (Proximo ao Posto Rubini)

Com. e Industria

fiermono Stein S. ß.
JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina lA.
ITA.JAi Santa Catarina

SÉDE

-

"INCO»
BALANCETE EM: 31 DE OUTUBRO DE 1946.

(COMPREENDENDO MATRIZ E AGÊNCIAS)

A T I V O PASSIVO/III
Cr$

23.684617,20
15,471.773,80

6.192.188,20

Cr$
c A - Disponivel

Caixa
Em moeda corrente

Em depósito no Banco do Brasil:
Em deposito a ordern da ôup. da

Moeda e do Crédito

e-s

45.548.579,20
8 - Realizável
Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários'
Titulos Descontados

Agencias no PéÍís
Correspondentes no País
Outros créditos:
Imóveis
Títulos e valores mobiliários:

Apólices e obrigações Federais:
Em carteira

Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debentures

Outros valores
C - Imobilizado
Edificios de uso do Banco
Móveis e Utensilios
Material de Expedlente
Instalações

D - Resultados Pendentes
Juros e descontos
Impostos
Despesas Gerais

E - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custodia
Titulos a receber de cjalheia

99 029 388,00
�50.025,70

166.082.484,40
225.742.555,50
14.285.603,20
1.531.800,00 505.521.656,60

,

2.575.797,70

2.278.781,10
185.554,00
79.000,00
316.658,40 2.857.975,50

------------'---

543.207,00 511.096.614,80

8.429267,70
2.159.197,10
355.663,50

34,00 10.902.162,10
--------

199.728,50
569.893,60

5.445.145,90 4.014.'l67,80

166.979.942,00
206.505.207,70
287.038.051,70 660.525.201,40

e-s 1.229.885.525,30

EMPREGADA

Precisa-se de uma com pratica de ser

viços domesticos em geral.
Paga-se bem.

Tratar na CORUPA LTDA. com o Snr.
Geraldo Ballock.

PARA FERiDAS,
E C Z E MAS,

f I N F L A M ,A, ç Ö ES,
•

,. C C C [ ! p. AS,

I F K I E I R A 5,1
LESPlhlHAS, ETçJ

�®'f@@Y@)@Y@)®Y®@!@)®r®@!@)@Y@@Y@)@Y@®'!@)®Y@@ ...

\@, Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados @
� 'lI'®DU &I§ MOLEI§'j'lIAl§ DO ftPHftflH� RISPIRHJÓRIO .�
� Encontram alivio imediato com c.. uso do �
(@ Inco:rnps.l'8vel @5

� P�ilDrill dI! H"gieß P�IDI�nl� �
ê) O PEITORAL MAII§�ONmnE�IIDO NO RRA§IL @)
i\®@;.@@).@@).@@).@®;@@)..@�@).@@;.@®';"®w.®�®lfl

F - Não Exioivei
Capital
Aumento de capiral
Fundo de reserva legal
Outras reservas

Cr$ Cr$ Cr�
6.000.000,00
9.000.000,00 15.000.000,00

750.000,00
7.250.000,00 25.000.000,00

)

G - Exioivei
Depositos

á vista e a curto prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em C/C Limitadas
em CIC Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de Aviso

a prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias
de diversos:
a prazo fixo
de avlso prévio

outras responsabilidades
Títulos redescontados

Agências no País 247.454.250,70
.Correspondentes no País 25.596.154,10
Ordens de pago e outros credites 12.722.446,60
Dividendos a pagar 87.197,40

H - Resultados Pendentes
Contas de resultados,

I - Contas de compensação ,

Deposits. d. vais. em gar. e em custodia

Depositantes de titulos em cobrança:
do País 286.968.565,50
do Ex terior --=.6.:_9. ...::_68.:_8:...:_,2=-O::......___.=..28_7_.0_5_8_.0_5=-�1,_70----:---c=-:o66=0-;:.5=5=5-;o;:'27,0::-,1,-;:;-;;40

1.229.885.325,50

2.4?0.359,80
4.512.800,70
90.740.271,90
1.307.805,60

54.096.021,90
9.960.974,00
5.�11 059,80 148.049.271,70

25i.395,40

62.216.610,80
, 41.764.555,20 104.252.559,40

252.281.631 }10

283.660.008,80 555.941.659,90

10,420.484,00

575.485.149,70

Êrico Scheffer
Chefe da Contabilidade Geral
Dip!. Reg. na DEC nr. 22658

•

Serafim F. Pereira - Contador

A COMISSÃO

CLINICA DE OLHOS - OUVII;>OS - NARIZ E GARGANTA DO ii

DR. SADALLA. AMIN !!
CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ li
«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS H
HORARIO 1O-1:;��:::��I;O:

m"'>d" 24 II
-

lVIilho
I BRANCO E AMARELO

Oferecemos aos melhores
preços da praça.

ENGENH0 RAU LTDA.

Correio do Povo
ässtnstnras para 1947.
Todas as pessoas que

tomarem uma assinatura
anual para o ano de
1947 receberão desde [à
e gratuitamente, o "Cor
reio do Povo" até fim
de desembro de 1946.

A Gerencia. I :....'.....;:..,_---�-----------

Material de Cerca

para galinheiros e outros ííns
VENDE BARATO

Olsen Irmãos Ltda.
RIBEIRÃO DO MOLHA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lPrefeRt1illf21 IW1illIDlRCRID21li dIe
J2lr21g1illá do §1illli

ReqlJerimentós Despachados
Dia.9.11.46.

111'=I!=n=!!=!!=n=!!=n=m!=n=n=!!=;!='III
I� Febres (S���:lu�i�I!�aS, III
ªii 1- ._, lJ � Maleitas, Tremedeira III
III - CURAM-SE RAPIDAMENTE C�M -

iii
I!I "Capsulas Antlsezonícas

jii
m Minancora" jli
I!I Em Todas as Boas Farrnacias iii
III É um produto dos Laboratorios MINANC0RA iii

III - .Toinville - Sta. Catarina- III
!E!!=!;=!!!!l=!i!!=!i=!i=!i=ii=!i=!!=!!=ii=i

Dr. Wal�emiro Malurec�en
�"Ia !tli IAlIB!i

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinicá geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

- lndutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçäo
. Raios Intra-vermelhos e azuis.

PAG.3

de
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BAZAR CARIOCA
ARTU R KLUG - Mal. Deodoro, 301.

E

1577-Roberto Fischer-bras. requer licença cons

truir mausoleo na sepultura de Verortlee H. A. Fischer.
Como requer.

1578 - Rudolfo Ernesto Marhías-bras. requer
transf, imp. terreno sito em Rio Cerro, vendido a

Erhard Mathlas.
!519-Augusto Risch, por seu procurador, Else

Metblas Risch-requer transf. imp. terreno, vendido

a Silvestre Strzalkowskt. Idem.

/1580-Augusto Risch-brrs. por seu
. procurador,

requer transf. irnp, terreno com a area de 1.645mts2
vendido a José Modestino Iunkes. Idem.

1585 - Eduardo Kellermann-bras. requer licença
pare estabelecer-se com casa de artigos de borra

chas, pneus cameras de ar, etc., a rua Marechal Deo
doro da Fonseca. .

1585-Transportadora Leesmann & Cia. LIda.

requer licença pera estabelecer-se nesta cidade com

o transporte de fretes e comercio em geral, dentro e

Itora do Estado. Idem.
1586-Alfredo Grutmacher-bras, requer transf. ;.----------------.---

imp. terreno vendido a Manoel Alves da Costa. Idem. Indutotermia, Bisturi Eletrico, Calvanocantetio-

1587-Elza Kanzler Ponreschelli-bras. requer

------------------'1
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

transf. Irnp. terreno adquirido de João Ema Kanzler. D Arqulmedes Dantas
_ R A lOS x -

Idem.
I
r. Diretor' Médico do Hospital "São José"

1588-Frederico Barrel-bras. requer licença cons-
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

truir rnausoléo no sepultura de Antonio ôcheviski, itJI>".Ga!!l)e
inhumado

.

no cemitério municipal. Idem.
.1589 -- Heberto Fischer. bras. requer transf. imp.

de um carro dz lavoura, vendido a Emilio Wacholz.
Idem.

1590-Ricardo Roming,bras. requer transf', imp,
de uma bicicleta adquirido de Gorries & ôrulzer. Idem

159f-Paulo Francisco Dias-bras. requer rranf,

irnp, terreno adquirido de Joaquim Vitorio de Mou

ra. Idem
1592- losé Wocekowskl-bras. requer transf. ter

reno adquirido de Augusto e Paulo Kaczorwískí. Idem

1593-José Gornbowlski-bras requer transf. imp.
terreno adquirido da Sociedade Colonizadora LIda.
Idem.

1593-Vitorio Joaquim de Moura bras. requer
transf'. imp. terreno vendido a Harry Kohls. Idem.

1595-0uo Lavín-bras. requer transf. imp. ter

reno 'adquirido de Adolfo Potapoff. Idem.

__���-= r.����.� :��t�����oo s��a�f����� � �!
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�

te dois calix de �,�."
.

:

',U,Artur Müller, Oticial do . �

Registro Civil do 10 Distrito
______.....���

da Comarca J araguá do Sul,
-

.

i IEstado de ��_l:��l Catarinalj:� �:��: e Amanda LUl-

fi: �a-� �ö molhnroö r.,
·

Faz saber que cornpar-ce- Ele brasileiro, solteiro � LI II U LI U
ram 110 cartório exibindo os ferreiro, domiciliado e tD. �
documentos extgidos pela lei residente neste distrito IP '

h t
OlP

atim
_

Je sec�s������rel1l para �� d�fth��!Z�nh��c�:lh� I. _mal� ._U__a@ O �_ Ide Maria Sacht
__

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaragué Edital n. 2132 de 27-11-46-: Ela, brasileira, solteira
do Sul. 11 de novembro de 1946. Bernado Reinholdo Jo. domestica, domiciliada e i'B. FRODUTO DA �

José Pereira Lima _ Secretario - residente neste distrito li 1 \ I
=/1/1: /1/1= Registo Civil �� G������u�:��� �il�: 'I Jndustna die C liçadi())§·,'IJ
.. , t... .... . .... NASCIMENTO. No mes- Luiza Catarina Machado. 'I G lbl li m21(())§ § A

·

I h)-" lUVan lKars[e Illl rfi{-11 �;�::{it!�����[E��::�: Ed���:��:3G�:t��-1 ���� It ��:R��hsT��"sv;, e

!
li� ii �::::::::�:�:: li iii t��l�tT��if� í;ª\f�r�1i����!��:;�:=��

T '.!;.I SI�gM����I��2����;S' ii T ii �!�ti�lil:���;?J�Tr. I�;� ��lI:e�:::il::r�::lt:i::' p��i:��n��::::e:��I1ha da

SORIOC:: LUBRI
..

E
Germano Koehn, DaVId,I bancaria,

domiciliada e Figueira, no municipio de Iaragué do Sul, vem por

ii �,- ii ii f. de Alfredo Meldola; residente neste distrito meio deste conceituado jornal tornar publico o seu

liO !I BAT����Ã�NCE�����Tg: DE iiN!! g;����; �;;��tr�� �1i)iri���thei��a �� �!f�:���:�:11,�:�i:��;�;:�{��i%:I�:�Ut:�:��� t��
�.�."' :�} �\:::::: .. : :!.} Ernesto

Kneubüler.
.

E 'J,ara que chegue ab co- po pela rnolestla que o atormentava e ja sem espe-

OBITOS. No mesmo ranças, visto falharem os recursos que anclosa-

t" f
.

da
í nhecimento de todos, mandei E dcar orro oram ain a InS- mente procurou até mesmo fora de 'nosso sta o.

it
.

t bít passar o presente edital que
cri os os segum es o lOS: laragué do Sul, 20-11-46.
Ester Ramthun, com 5 será publicado pela impren-, PEDRO ZIMERMANN

meses de idade, filha de sa e em cartório onde será

Ricardo Ramthun, João
afixado durante 15 dias. Si

----,----------------

Sebold, com 85 anos de alguem souber de algum im-
.

.

Iidade residente em Três pedimento acuse-o para OS

I CI" 'd Olh O 'ri n' r. tRios do Sul, era viuvo ��.Jm:esMÜLLEf< Olie'ial lOlCH e nOS, UUluO
..

S, UrlI, uHfOBn H
Ide Maria Freiberger,

CASAMENTOS. Reali- "'''''''''-----.-.-.............._..........._ Dr Arß1linio Tavares

saram-se hontem, na sa- � Faça boa digestão, usan � Professor Ca:dratico de Biologia do Inslitlulo de Educação de Fiorianópolis
la das audienci- � do, antes· das refeições, � Ex.Chefe.alos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

as, os seguintes casa- �
um calix de

I
- Hospital de Caridade de Florianópolis.

B 'tt A' Assistente do professor David Sansan. 00 Rio de Janeiro.

mentos: Eugenio Kaiser I er gUia Ex.lnterno por, concurso, da Asslstencla Pública do Rlode Janeiro

com a senhorita Lydia --........................,_."......_,..."..........._....

Ribeiro; Rudolpho Grütz- "MEDlCAÇÃOAUXIUAR
macher a senhorita Alida NO TRATAMENTO DA

Lemke; Arnoldo Liesen-
.

SIFlUS"

berg com a senhorita
FRACOS E ANéMICOSI

Lina Sautner.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

Recebeu o maior stock de

Bolças para Senhoras

Jornal de Noticias
SÃO PAULO

com suplemento em LINGUA ALEMÃ
"Deutsche Nachrichten"

Assinatura Anual Cr$ 120,00
Agente Atltorisado:

- OTTOWILLE� Cx, Postal, 98 - B LU M E N A'U
8xl

T_.

VINHO CREOSOTADO

:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::: :::::::::::: ::::::}:::::a:::::::::::::: ::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
:::::::::!:::::::!::::::::::::j:::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"SILVEIRA"

CONTRA casP�,

6UEDA Des CA·

BELOS E gEMAIS

nfECCOES DO

�3m10 CABELUDO.

............

TO'N'
R••fri.d••

Bronqlllt••
E.crolulo••
CORVlI••c••,

VINHO CREOSOTADO

sÉ UM C:U:RAOOR DK SAÚOILT.6��!�<?'$Af;*ÄR.
,P9R., EXCHÔlC)A

e artigos pare presentes. '

Oalçados em geral - camisas - cha

péus - cintos - suspençorios . cartei

ras - roupas feitas etc,

PREÇOS SEM COMCORRENCIA.

Nada custa, tudo vale!

Façam uma visita sern compromisso.
����"I����

1 --

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'..
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha � MIÉD][�O

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE .

- Eletricidade Médica-

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

formado pela faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
-BAReRE§TAUBA�TE-

Refeições á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587

I JARAGUÀ DO SUL - Sta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matriz: .JOINVILLE

(concl. da 1 a. pag.) (Sob Administração do Governo Federal)

"AIA A Ilessa 8UI?fltHf. I.IGIIIIA
lIalUflDeS III EIWe81:i�

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

APaRElH.. 81 MIBm,i.
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.

servindo até 50 metros de profundidade.

Artng�§ IE�etJrn(([})§ lDalJral o .íar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

_
força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a rmalquer

________
-'p�e;:;.;d;;;.;i;.;;d;.;;o;_:::de instalação de 1 uz e força.

providos de toda vege-/ continuando com suas in

ração. Verificou, assim vestigações, tarnbern, ma

mesmo, que o sistema temáticamente, a teoria de

planerario de Júpiter era que o espaço era propor

mais complexo que o da ciónal ao quadrado do

Terra, ja que aquele apa- tempo.
recia, aos seu olhos, ecorn- Igualmente foi de gran

panhado de quatro saréli- de inportáncía e proveito
tes. enquanto o nosso 50- pera os meios estudiosos

mente tem a Lua:Com tal a transformação queGalileu
telescópio êle ,confirmou operou dentro da Filoso

a teoria preconizada por fia e outros ramos da Fi

Copernico relativamenté a sica, indo muito além de

que a Terra girava ao re- Kepler, ia que êle conce

dor do Sol. E foi precisa- beu que as qualidades "se
mente a rarlficação das cunderías' são slmplemen
conclusões heliocéntricas te de efeito "subjectivos"
derivadas de tais observa- dos sentidos o que cola

ções, divulgadas num dos cou o ilustre sabio ao Ia

seus livros, que fizeram do dos antigos tomistas e

a Galileu comparecer pe- cuja filosofia fora admiti

rante o Tribunal da Inqui- da nestes ültírnos rempos,

slção. O espaço de que dispo-
As suas experiencias mos nas colunas deste

máximas e originais que jornal e um tanto reduzi

chamaram poderosamente do e por esta razão vamos

a atenção dos sabias da- pôr um ponto final a es

quele rernpo, foi a teoria te estudo, devendo' rnaní
da Dinámica, nova ciencia I Iesrar, aos nossos amaveis
experimental e matemàtica letrores, a esre propósito
inventada por êle desta- que para historiar, couve

zendo, com tal teoria, a nientemente, o "curriculurn
lenda aristotélica sobre o vitae"do super-homem ehe

método dos corpos pesa- mado Gelllei. seria nesces

dos ou ligeiros, dernons- sario, para tal trabalho, en·
trando desde o alto da eher varias volumes o que

Torre de Piza, com um não estamos em condições
peso de dez libras, que de fazer, não só por falra

ambos chegavam ao solo de ternpo, como pela ne

ao mesmo tempo. cessldade de se procurar

Copernlee e Kepler tinham dados em bibliotecas eu

demonstrado que o movi- ropeias.
mento da Terra e outros Galileu Galilei faleceu

pleneras podiam ser expres no ano de 1642 e uma

sedos em termos mare- coisa é a coincidencia de

rnétlcos e Galileu, por sua que no mesmo dia do seu

vez, se propoz expressar falecimento nasceu o ou

matematicamente o "mo tro sabio com o nome de

vimento locar' dos corpos! Newton, continuador da

existentes "sobre" a Terra.lsua doutrina.Galileu,algunsEsta ideia o levou a des- anos antes do seu desapa
cobrir e a expôr, em for- recimento divulgando a sua

ma matemática não "Por outra célebre frase de que

Que" caem as coisas ao "eu sei que não sei nada",
solo senão "COMO" caem ficou cego, cuja desgraça,
Esta concepção mental .provavelmente, privou a

marcou um grande pro- humanidade de usufruir

gresso para o desenvolvi- novas investigações cien-.

menta de um novo rnéro- tificas que a sua enorme

do cientifico. Galileu, fertilidade mental, sem du-
vida alguma, nos teria le

gado nos últimos dias de
sua preciosa existencia.

nascimento' inaugurando o

que chamamos de idade
moderna.
A Iama de Galileu, co

mo astrónomo, se ba-
c seia na construção e a

plicação do seu telesco-

pio.
'

Em 1609 chegou aos seus

ouvidos a noticia de que
um alemão havia inven
tado, uma lente ca

paz de ampliar, em gran
des proporções, os obje
tos que se achavam a

distância. Depois desta
informação, o sabia, se

dedicou a aplicar os se

us conhecimentos sobre
a refração e conseguiu
fabricar um telescopío
similar ao inventado pe
lo aludido alemão. Não
satísíatorío o resultado
obtido com o telescópio
de sua confecção, cons

truiu outro, bastante aper
Ieiçoado.com o qual chegou
a ampliar os espetos a

distancia até trinta diérne

tros, conseguindo, desta
forma, abrir novos rumos

pera a ciencia da Astrono
mia. ,Com tal ínstrurnenro
êle ponde observar que a

superfiele da lua, em lugar
de ser lisa como afirmavam
outros astrónomos, era

coberta de monta nhas e os

seus vales estavam des-

A. A. Baependí /
Batalha

..

E' d·
. · ·

Os renistas que recebe-

ntrega e medalhas aos expedíeíenaríes .' ram a distinção foram: Ca-

Posse da diretoria pitão Aldo, Fern.an�es Te-
• nente Leandro Silvelra, Dr.

Dos expedicíonarlos re- Ari de Oliveira, Mario Ta
ceberarn medalhas os pra- vares da Cunha Melo, Wil
cinhas Germano Karger, li Sonnenhohl. Wolfgang
Walter C. Hertel. Jorge Weege, Francisco Cardo

Ersching, Guilherme Em- so, Heinz Zahlner, Walter
mendoerfer e foi nomeada C. Hertel.

���e��m i�SãeOx�:�a vfi�z:; rr:::::::::::;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=r1
ferreira da medalha que 11 Correl"o ,lO ,POVO 11
coube ao bravo Antonio U

Cemplementarístas Carlos Ferreira, tombado ii Rua MI. Deodoro N. 136 ii
na Italle. ;: ;:

de 1946 1:.' ld f' f'
:: Telefone N- 39 - C. Postal, 19 ::

Na noite de 28 do cor� en;;�aS:��1 t:ni��s, ���d� II JARAGUÀ DO SUL li
rente, no Clube Aimoré, em nome destes falado o :: Santa Catarina ::

teve lucrar a entreva dos sr. dr. Arquimedes Dantas H ii
õ e ,'i ASSINATURA ANUAL ii

diplomas dos Cornplernen- e saudando os expedlcl-Ij] ii

tarisras do G. E. Abdon onarios o sr. dr. Luiz de ii Cr$ 35,00 ii

Batista. Sousa. ii ii

F �
ii DIR. FtESPONSAVEL ii

oi paraninfo da turma Dor ultimo teve lucrar a ::
..

o sr. Mario Tavares da po sse da diretoria �Ieita �l. A R T U R M Ü L L ER II
���hab���o�tiue::�ddaUçZ�� / re��� �s:�d���f:;r� �e��� ;:.�;:.l paGuIEJ'nRoENpeTdErl' i:.i:.�
aos seus dlplornandos. novo presidente Dr. Alvaro

A Associação Atletica

Baependi realisou dla 29
uma sessão solene pera
posse da diretoria e entre

ga de medalhas aos seus

associados expediciona
rios e aos tenistas do ul
timo torneio com oflclaes,
da Força Policial.

ESPORTES
----,-

S. D. Acaraí
X

Kander E. C.
O campo do Acaraí

será teatro hoje de maís
uma pugna pebolistica.
Chegará hoje a embaí-

. xada do Kander E. C.
de Blumenau, que á tar
de enfrentará o conjun-
to do Acaraí,

-

Dado o valor do qua
dro visitante, preve-se
uma grande assístencía

\
j'
\

Allivel'sllI'ios. Hoje faz
anos a menina Thereza
Inês Freiberger Iílha do
casal Engelbert - Caroli
na Freiberger.
- Amanhã faz anos o

snr. Luiz Kienen.
Na mesma data Ies

teja seu natalicio a seu

hora Inez Nicolluzzi, es

posa do snr. Alfonso Ni
colluzzi.

- Ainda na mesma

data comemora seu na

talicio o jovem Artur O
Müller.

_. Dia 4 o snr. Adol-
fo Laííín:

'

- Dia 5 a senhorita
Erna Ruisann e Dulce

Rau, filha do snr. Wal
demar Rau.

- Dia 6 faz anos o

snr. Rudolfo Vogel resi
dente em Itapocusínho.

0::0'
U /0

Os juros são pagos ou capitalizados semestralm.nte

A econorn ia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA.

HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas
Aos sábados das 9 às 11 horas

•

(()) §ab�{}) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
,�\\�O VIReI:>
.J ...-G':lDA �<;�
O� \VrrIn INDUSTRIAl
JOINVILLE

s�ßÃ2�IRC[t\t
'" .

i ESPECIALIDADEJJ([})nnrvnHe
recomenda-se para hospitaes, �colegios etc., pela r.ua qualidade desinfetante.

f< •
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