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o Presidente Outra deu o contra!
Respondendo á "Representação" da Mêsa Provisória da

do Estado, declarou o general Eurico Dutra:

Assembléia Legíslaííva

fxemolo H imitar
- Ohegou ao Rio, pro

cedente de Génova, o ne

via "Iosseilne", trazendo
a seu bordo noventa pas

sageiros pera o Rio de

Janeiro e cêrca de quatro
centos em trânsito pera o

"não me parece cabível, na espécie, qualquer providência do Poder Executivo Fe· Deputado A r t u r
deral, inclusive a intervenção nos assuntos peculiares do Estado de São Paulo"

Qua.,to ao "Manifesto à Nação", disse o chefe do Govêrno:
. "é meu dever tomá-lo na devida consider ação para distinguir o que seja de com

petêneia dos podores estaduais e o que constitúa objeto de apuração e providen-
j

cias do Poder Executivo Federal, o que será feito na forma das leis e da Consti-

tuição da República"
-=����ê====--

A expectativa da opinião] conh'ecimento da represen-I para aquela medida extre-I o que farão os srs. Ne

publica em tôrno do caso ração dos adversêríos do ma. reu Ramos, Macedo Soa

de São Paulo, que o pe- sr. Adernar de Barros, A atitude assumida pe- res, Cirilo Junior e outros,

dido de intervenção fede- desejosos de envolver o lo presidente da Republi- patrocinadores do golpe

rel, formulado por um govêrno central em assun- ca, sobrepondo-se CI pos fracassado, fiadores, pe

grupo de politicas adver- to de sua politica partidé- síveis razões de ordem rante seus correligionários
sérios do sr. Adernar Bar- ria, o general Eurico Du- pessoal pare esquadrar-se de São Paulo, do êxito

ras, colocara em terreno tre, recusou-se a pactuar dentro do ponto de viste da aventura inrervenclo

grave, não foi, felizmente com semelhante manobra, estritamente,constitucional, niste. Que contas darão

te pera as instituições, considerando lnconsisren- merece registro e aplauso. äqueles que acreditaram

decepcionada. Tomando tes os motivos alegados Resta observa!', agora, no seu prestigio?

TERROR
BALANÇO TRÁGIOO ]>OS MOTINS NA OOLOMBIA - GAI

TAN TERIA SIDO ASSÀSSINADO POR UM COMUNISTA

GRÊVE GERAL - OENTENAS DE MORTOS E FERIDOS

{

nüu sa�e O que um· I
, re em 8ouotó

'K��

A Semana Muninicipal

Gumercindo da Silva

Müller
Seguiu para Flo

rianopolis onde vae

participar dos tra

balhos da Assem
bleia Legislativa
Estadual o nosso

diretor snr. Artur
Müller, deputado
eleito pela União
Democratica Na
cional.

S. s. por cérto
continuará exer

cendo o seu man

dato com o mes

mo brilho e devo
tamento com que,
até hoje, vinha se

desincumbindo da nussao que a maioria do

pôvo do nosso municipio lhe confiou.

Antonio Carlos Ferreire
participante da FEB e da
tomada de Montése, soro

Haroldo Schneider que

I falou brilhantemente sô
bre a Associação dos Ex- .

Combatentes e sôbre a I
data.
Em seguida ocupou o

microfone o snr. Bruno
Scheíbel tambem expe-

João Zapella

E!
dicionário, o qual des
creveu com minucias, o

sangrento choque arma

do que culminou com o

tremular vitorioso da
Bandeira Brasileira ner

tópe de Montese.
Sôbre o acontecimen

to falaram ainda, com

muito patríotísmo. os

snrs, Dr. Juiz de Direito
da Comarca, Prefeito
Municipal e Prometo!'
püblico.

COLOMBIANO�'
,

Ir

SALVE HE OE
'DE MO TE

- "EI Liberal", orgão propósito, mais que ha- lar a situação.
.da oposição, diz que hou- viam fracassado na ten- Ospina Perez afirmou

ve 230 mortos em Bogotá tativa de derrubar o go- que o lider liberal Gai- Transcorreu a 14 do')
e 400 em todo o pais, em vêrno do presidente Os- tan Iôra morto por pes- corrente a passagem do

consequência dos motins pina Perez. sôa aparentemente liga- terceiro aniversário da i

ocorridos na Colômbia. Azula Barreira mani- da aos comunistas. Batalha de Montése, em

"El:Liberal" acrescen- Iestou. em polácto que Segundo os mesmos sólo italiano, onde a nos-

ta que depois do motim comunistas de Cuba, de

I
correspondentes, Bogotá sa Fôrça Expedicionária

que irrompeu em Bogotá Costa Rica, de Honduras apresentava á noite o Brasileira cobriu de gló
propagou se para as ci- e de Porto Rico partici- aspeoto de Londres du- rias, maís uma-vez, o in'

danes de Tunja. CaU e param nos ataques veri- rante a "blitz". Haviam victo pavilhão do Brasil.
Medellín. Não obstante, ficados contra estações sido incendiados os edi- Comemorando a data

díz que a zona· costeira de rádio de propriedade ficios do Ministerio de e o· feito a Associação '

está sob contróle do go- dos elementos conserva- Justiça, o edificio da dos Ex-Combatentes or

vêrno e que estava em d�r�s, que, em . seguida, no�e andares do _minis- ganizou um programa de
calma. utilizaram para íncítar as terío da Educação e a Iestas que contou dêsde
Por outro lodo, o sr. multidões. secular Catetral Metro-

'

Rafael Barrera, secreta- -x- politana, que se ergue
rio geral da Presidência, - Um despacho con- diante. do Capítolío. As

acusou os comunistas de junto dos corresponden- ruas continuavam cheias

"sabotar a Conferência tes norte-americanos que de povo em cujo meio

Interamericana", acres- se acham em Bogotá, diz se viam muitos indivi
centando que os respon- que o presidente Ospina duos inteiramente em

sáveis pelos motins eram Perez, em comunicado briagados, que traziam

os vermelhos. que Iêz publicar, pela rá- armas brancas e bastões,
Admitiu que haviam dio-emissora oficial, dis- alem de garrafas de be

,alcançado êxito nesse se que os Conservadores bida.
haviam voltado a contro-

Segunda-feira Che- gigantêsca festa em ho-
ga a Jaraguá do Sul o menagem ao gloriôso S.

, .

Exmo. sr. Dr. Juiz de Di- José a 18 próximo em A All América Cabres

reito da Oamara de Joín- CorJpá. 'informou estar mantendo

vílle que viu funcionar Quinta-feira A Asso- o tráfego pera Bogotá, lógo, com o apôio de to.
em processo em que o ciação dos Ex-Combaten- não sabendo porém, o das as autoridades e do
Dr. Juiz local se deu por tes do Brasil Secção de que está ocorrendo na ca- pôvo em geral. .

.

suspeito. Jaraguá do Sul, promó- plral co�ombiana, p.ale<? ge Assim foi que, ás 18,45'
Terça-feira - Retórna ve béla comemoração pa- um motim revoluclonério. de 14 do corrente, na

a São Paulo o abastado triotica pela passagem do _,_. Rádio Jaraguá Ltda. que
e conceituado comerei- 5° aniversário da tomada patrioticamente assoei-
ante e industrial paulis- de Montese. Cr$ 317.964,70. ou-se ás festividades, re-
ta sr. José Facciolla que Sexta-feira - A Câma- Sabado - É aprovado uniram-se as autoridades.
acaba de instalar Matriz ra Municipal, desta vez por unanimidade o pro- expedicionários e pessô
nesta cidade e abrir fili- regularmente convocada, jéto de leí que dá os no- as do pôvo que, literal
al em S. Paulo. reune-se extraordinaria- mes de Expedicionários mente, encheram o audi-

Quarta-feira - Senhori- mente p. apreciar projé- Antonio Carlos Ferreira tório da nossa Rádio.
tas residentes em Coru- tos de leis entre os quaes João Zapella, Gum.ercin� Fez uso da palavra,
pá veem a Jaraguá co- se destaca o que péde do Silva e Harry Hadlik, em primeiro lugar, o Sar

l�er donativos e vender I abertura de créditos adi- a diversas ruas da nos- geato Expedicionário,
bIlhêtes de rifa para a cíonaes no total de . . sa cidade.

(ilbo Harry Hadlich

Todos os oradores fo-
ram entusiasticamente

I aplaudidos."Correio do Povo" es

tampando os clichés dos
valorosos expedicioná

I rios de Jaraguáe que tom.
baram em Itália homena

geia em Antonio C. Fer
reira João Zapella, Gu
mercindo Silva e Harry
Hadlich, todos os expedi
cionários do Brasil que
lutaram heroicamente
contra os inimigos da
nossa estremecida Pátria.
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II.I!II: - CURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - III
"Capsulas Antisesonicas I�

�I M inancora" �I180. - Educação Flslca:» Por todos os alunos. ----.------ 1'1'1: iii'190. - Imlradores> Alunos Odilo Berthol, Sebastião D. Bucci, Waldemar Pe- Em Todas as Boas Farmacias p..
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210. - Futebol'- Encontro de Polonezes X Italianos, sob direção de Zé PaIDO- ii Telefone N' 39 - Co Postal, 19nha e Zé Cotia ii JARAGUÀ DO SUL220. - Desfile> todos os alunes perante os pais e autoridades presentes.' ii

C' O ""r./t.·.'.. ,'2':t A '. Santa Catarina .. -oo. - rrearnenro da Bandeira:- com o Hino Nacional por todos os alunos. fi
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Haverá á noite um animado baile com continuação de l::.�.i'::: D'�p·arRu$lEl.nSo�Op:eJd�rAl:E.L 1::1::. i �uma Domingueira e baile dia 2 no Salão Gumz.
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Abrilhantado pelo .JAZZ GADOTTI: A Dupla Ouro e \.�::::.,,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�} e!_. {I�Prata nas Gaitas (cinco figuras). � 4C a·
Bebidas, galinhas, doces" café, churrasco e do apreciado ��--<f)�� g_. �SrrRUDEL. Cure seus males e poupe seu � m .....
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O���� Vi�as da cidade

1,� Banco Populc,r e Agrícola ii A;:��g:t�d:.aDGra:ica
Do Vale do Itajaí - Matriz S3LUMENAU li .

� AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaíal, Ibirama, Itoupava,

i 11U.ffi'\®Y®@!@)®Y®®Y®®1@®Y@)®Y®@!@)®Y®®!@)®!'@)@r@)@�Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeie e Rio do Sul @)� TAB 'I R ld_. R f' d @l
. esse, sma, renqar e, ouqui ao, e es ria os ..-

� TODAS AS M:OLE§TIAH� DO ßPHHnH� ftfSPIHHIÓHIO �
� Encontram alivio imediato corrr c- uso do @
{@ IncoDlparavel (@

lll!l!!!1J!:!!��!!!J

Festa Escolar
da escclc SAnTA bUZIA

�""_---I,,--"� f!i Si..í:ilh e eIl !li Si Si ffi......Giil.....tIIl.......a,

f.�ß8RmDtMÔUfiiTêßRPínißRißJW DE lI'

I,: Guilherme A. G. Gaedke & Filho-s 1.'-W Rua Marechal Deodoro fundos
_Entrada ao lado -do foto Atelier Hans Loss .-

I Dormitórios modernos e Simples

,Jogos
pare sala

•

•

Jogos para cosínha
Guarda roupas colonial

di.'
Guarda roupas pera casal e solteiros

'Ib Guarda comida e guarda louças
II. Bufes e pentiadeiras
Dl Cedeires=Mochos cCamtselros

I , Camas-Teboas de lavar roupa
L� "O, "'flt "'e '"e�\.��'''''';i1I'-�'iii"��FIl�........ 1iS 1; Q Q ..,...,..... '.._ -

A��mer�ial na.
Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas fiscais
Contratos - Naturall
seções - Cobranças
'Serviços Comerciais

em geral.

ITAPOCUZINHO

Dia do Trabalho -1·. de Maio
PROGRAMA Seguros

�'YPIRANGAu
FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS. ..----------,,----------

............................--...�..-

Dr. Wal�emiro lazurechen
easa DI sau.JE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clinicá geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electra-cauterização
I-Raios Infra-vermelhos e azuis .

.------------------------------�

I

I PARTE

10. - As 8 horas Hasteamento da Bandeira: - ao som do Hino Nacional com
todos os alunos.

20. - Saudação a Bandeira: - 'Alunos Aleticia Tomazelli, Albano Lorencetti,Alinda Severiani e Alvino Rosa.
.

50. - Preleção s/ a data comemoretíve t- Prof. Luiz G. Ayroso -Sobrinho.
40 . ...,... Canto da Menhê :- Aluna Maria L. Gasehe
50. - Meu Pepegelo i- Alaria Maria L Bucci.
60. - O Professor"- Aluna Muera Berthol.
70. - Justiça:- Aluna :Jaulina Mafezolli.
80. - Necesside do Trabalho> Aluna Valida Prestini,
90. - Hino "Nossa Escola"> Por todos os alunos.

,_,_,_,_,_,_,_---

BITTER AGVIA
PURO

é um aperitivo cientifico

I! PARTE �----,_--,_,_---

100. - Nossa Patria> Alunos ôeverino Moreira e Alvaro �osa.
110. - A verdade>- Alunas Christi na Pedri e Christi ria Martinelli.
120. - O Patriota> Alunos Gertrudes Demarchi e Edite Bucci.
130. - Hino a Bandeira> Por todos os alunos,
140. - De tudo um pouco e do pouco um tudo:« Alunos Sebastião Demarchi

e Audelino Bucci.
150. - Oração> Prof. João J. Ayroso
160. - Oração> Prof. Iardin Lenzi
170. - Hino "A Missão" Por todos os alunos.

.___" �""""'I1.=-cr.....-...c.

( FRACO�'T'E ANd.1.,'::;,).:.,) iomem: I

VINHO CREOSOTADO
·'·SIL.VEIRA'·

Impregada cam êIltIJ nas'

Tosse.
Resfriados

III PARTE

TARDE ESPOTIVA É UM GE:RADOR DE: SAÚDE_

"Condução para o local do POSTO KASTEN" FARMACIA NOVA
de BOBERTO M. HORST

1 ·S Ed a que dispõe de maior sortimen-em gera a oe. . uca - to na praça e oferece seus arti-
gos á preços vantajosos.

Luiz G. Ayroso Sobringo - professor Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
��

Pelo comparecimento do povo
cional de Sport agradece.

ABONA JUROS A� SEGUINTES TAXAS
Depositos com juros- ci dlsposição-qsern IimiJe) retirada livre

, A disposição conta especial-(s/limitel Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sem avi�o até Cr$ 20.000,00 • . . . . 6%

t Dep. iniclal Cr$50.000,00 cjretiradas sem s/aViso Cr$ 20.000,00 . 5%
� Depositos com aviso-Ret. diaria até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas
)l rnjavíso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 días 61/2'/.; 180 dias 7'/.
} Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' /.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o
(i�) avise prevlo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

Dep. populareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep, inicial Cr$ 20,00, com reti
radas semanais sen- evíso até Cr$ 1.000,00 5/12"/.
Dep. limitados-(Limife até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com
retiradas ,de 3.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 61/2'/.

_ Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50;000,00 com.
retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/.,

AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Nd Prisão de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fastios, Azid, Vo m lt o s ,

Pes d d e los, I nd i s 9 e.s t õ e S,
Co l i c e s do Figddo.

Gezes, Dig�stões Penosas,
Dôres no Estomdgo, Mao
He litc, Retenção de Bilis.

� -

Vende-se em toda parte.

NUNC� EXISTIU IGURl

Faz todas as operações ba.ncarlas, corno seJarn: cobranças, descontos,passes, depositas ern contas, correntes, deposl1:os de valores, etc. etc•.

,

P.ARA fERIDAS,
EC7'fMA�._ _"O. ;) ,

INflAMP,CÖES,
CCClIRAS,

LFRjEIRASJ,.. C P IN' j A (' r- _.

CC ;) �_2:.�;, .
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DIDLftDD o [iPIRITO �ftnTO
mítír-lhe por cópia tele- fórmula conciliatória e Cordeírn de Farias
gramas que recebi do adequada de solução in- Faleceu na ca
Juís de direito e delega- gl(>rio conflito é eviden-

pital da República, o
do de policia da comar- te que devem ser toma- senhor General Gustavo

municipio de Barra das providências capa- d F
.

São Francisco. bem co- zes de evitar interferên- Cordeiro e aria, co-

mo do delegado de poli- cia de elementos polici-
mandante da 3' Região

cía de São Mateus. A aís mineiros no terrítö- Militar, sediada em Por-
to Alegre.

'

situação infelizmente cri- rio de nosso Estado, pro- Perde, assim, o Exer-
ada deste 1945 pela obs- videncias prudentes, mas cito Nacional uma das
tinação do vizinho Esta- ideclinaveis o urgentes. suas maiores figuras e
do de Minas Gerais con- Não faltei senher pre- a Patria UI;Il dos baluar
tra os direitos do Espírí- sidente, a esse comezinho tes do regime democra
to Santo vem a gravan- dever do administrador tico.
dó-se dia a dia mau gra- zeloso do bem confiado O general Cordeiro de

Esteve bastante anima-I admiração aos expedíeí
do declarações verbais á sua guarda e é o que Faria nasceu em 20 de

da a sessão extraordíná- onarios Jaraguaenses, ao
o oficiais do ilustre go- me cumpre desde já co-

[unho de 1893. Praça de
ria de sexta feira última ensejo da passagem, em

vernador Milton Campos municar a vossencia e da Câmara Municipal. 14 do corrente do 3' aní-

ít d 'lt' b A bléí L
. 30-12 1911; aspirante de Foram discutidos nove versärío da Batalha de

rei era as sua u ima no re ssem era egis- 2-1-1915', 2-. tenente de
mensagem dirigida á As- lativa a quem, como a

1916; 1', tenente de 1918;
projetos de lei tendo Montése. Requerem mais

sembléia Legislativa do Vossência, apresento ítã d 1921.
. sido aprovados, em prí- fosse, dessa homenagem,

vizinho Estado. Aluda a muito atenciosas. saúda- â:P�t3�. :enente c:���� me!ra disc�ssãO, seis .e, dado conhecimento á

propósito o governo do 'ções. (a) CarlosLíndberg. d 1932: onel d 1937. t�els ren;tetIdos á Comís Associação dos Ex-Com-

Espirito Santo encontrar governador do Estado. e

I' dc'Ür b . ade d' sao de Iínanças. batentes, Seção de Jara-

d M· G' genera e ng a e Ló
. ..

d á d S I
A

com o e j_ mas erais 1941 1 d dl
-

I
go ao InICIO os gu ou, na pessoa

: genera e ivisao trabalhos, após a apro- do sr. Sargento Expedi-
de � de maio de 19�6. vação da ata, o vereá- cíonárío Haroldo Schneí
Tlll�a os cursos �e m- dor Populista Dr. Luiz der, presidente daquela

íantaría,
.

Cavalaria e de Souza, requereu Iôs- entidade.
Estado �aIOr. _

se consignado em äta Essa propósta foi apro-
POSSUla condecoraçoes um vóto de respeito e vada por unamínídade.

de Comendador da Or-
dem do Mérito; Medalha
de Ouro; medalha de
guerra: medalha come

morativa do cenqnentená
rio da Proclamação da Não é apenas fôrça de

Republíca; medalha co� expressão chamarmos

memorativa do centená- Copacabana de "Cidade
rio de Rio Branco; me- de Copacabana". O mais

dalha de ouro Almirante progressista bairro da

ãamandaré; da Legião Cidade Maravilhosa me

de Honra de França; da rece incontestavelmente

Legião de Mérito dos esta designação.
EE. UU; medalha de ou- Quem vê 'a alva areia

ro de San Martin, da Ar- da Praia beijar os pés
gentina, e outras. dos altíssimos edítícíos,
A enlutada familia na não se surpreende ao

pessoa do Exmo sr. Ge. saber que o comércio

neral 'Oswaldo Cordeiro local é suficientemente

de faria, ilustre coman-, forte, suficientemente a

dante da 5' Região Mílí- bastecido para suprir
tar, o "Correio do Povo" tôdas as necessidades de

apresenta sentidas con- tôda aquéla população
dolencias. cosmopolita, que sobe e

desce pelos elevadores,
que se espicha nas pra
ias, que se acotovela nos

cinemas, que se distrai
,

Noticias que nos che
gam de ,vitória informam
que o territorio capícha
ba vem de ser novamen

te invadido.
Desta vez foi um des

tacamento da policia de
Minas Geraes que pene
trou violentamente em

terras Espiritosantenses
motivando repulsa e pro
tésto do pôvo daquele
Estado.
A propósito dessa ati

tude mineira o sr. Carlos
Lindenberg dirigiu-se
aos Presidentes dos Po
deres Legislativo e Judi
ciário estaduaes nos se

guintes têrmos:
"Para conhecimento

de Vossencía e da nobre
Assembléia Legíslatíva,
tenho a honra de trans-

JD) IE (C ILAIRAçã (())
A infra assinada, decla

ra deixar sern efeito a ca

lunia e palavras proferi
das contra a familia do
snr. José fodi, compro
metendo-se ourroslrn a não

- Os russos tentam, mais ainda a miséria do

rneís repetir ditos deeres. por todos os meios, des-. pôvo, clima próprio para

Bracinho, em 10 ds abril, truir o comércio entre Ber- o desenvolviménto da

de 1948. !im e o resto da Ale:r.an- idéia comunista, as auto-
ha. ridades postaes da zona

-Os americanos amea- russa ordenaram que não

çam tornar a empregai' sejam mais eceitas remes

a liões de caça para con sas de pacótes com vive
servar livres os seus ca- res para Berlim. Por isso
minhos aéreos para, o 0- é que 75. vagões com

cidente. cêrca de 100,000 pacótes
-As desfeitas, as ame- destinados á Alemanha

aças veladas e abértas, o Ocidental .estão retidos

emprêgo de falsas corte- em Berlim visto os bol·
zias e de palavras aspe- chevistas permitirem a pas
ras, estão indicando o sagem de apenas 2 vagões
fim do governo das qua· diáros. ,

tro potencias deo �upação. -Um jornal do Exerci-
-O pretêxro tôlo da to Vermelho anunciou a

Russia, para trançar aos formação de uma cornis
aliados o corredor aéreo são economica alemã pa
para Berlim, é o de que ra a zona soviética. En
uma média Je 23 aviões tendidos no assunto dizem

anglo americanos violam tratar-se de medida seme

os regulamentos aéreos Ihante ao estabelecimento
sôbre a zona soviética, da administraçã() econo

mensalmenre. mica unificada na zona

- Tencionando agravar Anglo-americana.

18'T-41

General Gustavo

AVISO

BERTA BECK.

AVISO
Proibo terminantemente

a todas as pessôas de en

trarem em meu terreno a

fim 'de pescar tiraI:. ga
linhas etc'
Não me responsabIlizo

pelo que possa acontecer.
Ribeirão Grande do

Norte
GIUO A. Lenzi

��s�m�ar�an�r rlavi� ravo na �. Mell�
A efeméride de 15 do

corrente assinalou o a
niversário do ilustrado
Desembargador Flavio
Tavares da Cunha Mello,
um dos mais jovens Juí
zes do nosso Tribunal de
Justiça.
Desfrutando de grande

estima o preclaro De
sembargador recebeu,
por cérto, as mais íne
quivocas demonstrações
de aprêço na sua data
natalíeía e às quaes nos

associamos com sinceri
dade, felicitando-o.

.

Enfiou a Tesoura

Madame Gorgela Mallar
Festejou o seu aniver

sário natalicio, em data
de 15 do corrente ,a ex
ma sra. Madame Jorge- A todos que tiverem
ta Mattar digna consórte guardachuva, sombrinhas
do sr. Seme Mattar, con- em concertos em meu

ceítuado comerciante poder, que venham reti
nesta praca. ,rarem os mesmos até o

Aos inúmeros cumpri- fim domes corrente.
mentes que a virtuosa Posteriormente não me

recebeu naquêle dia [un- responsabilizo pelos mes

tamos os do "Correio do I mos.Povo" que, embora tar- Jaraguá do Sul. 16-4-48.
dios não 'são menos sin- Vva. Bertha ' Thiedke

LOCA-IS
Visita ilustre Estiveram
esta semana em Iaragué,
os rev. Irmãos Mario Cris
tovão e Exuperancío, da
Congregação Marista.
.Os altos dlgnatarios des

sa benemerita congregação
promoveram nesta cidade
uma reunião dos elemen
tos lnteressados na cons

trução do glneslo, onde
foram estudados todos os

assuntos e tomadas as

primeiras medidas pare
concrerisação dessa aspi
ração Ieraguaense.
Dos trabalhos, que pro

longaram-se por algumas
horas, foi lavrada uma ata
e formadas' as diversas
comissões para os traba
lhos preliminares.
Domingo, os ilustres vi

sitantes continuaram via

gem pera Curitiba.

ANIVERSARIOS

já enviamos nosso abraço
de felicitações.
A todos os aniversari

antes os votos de felici
dades do "Correio do Po-
vo".

Na Câmara' Municipal

Por motivos ainda não tesoura nas costas.
esclarecidos a mulher Já na segunda-feira, ao
Vitória Bagatoli tornou- que soubemos, vítöría.Ioí
se inimiga ferrenha de vísta seguindo sua vítí
uma senhorita residente ma da vitora foi vista
em Corupá e cujo nome seguindo sua vitima da
compléto não nos foi véspera e carregando,
possível apurar a não na sua bôlsa, uma ta
ser que é conhecida por quínha bem afiada.
Araci. A policia, afim de eví-
Assim, domingo passa- tar que Vitoria se pu

do, por ocasião da ehe- zésse a cantar Vitória
gada do trem de Curítí- antes do tempo, resol
ba, vitória encontrou-se veu trancaííal-a no xa

com Araci e, sem mais, I
drez.

á traição, enfiou-lhe uma

Amor de verdade
A septuagenária Hedvig desde então só se encon

Iungerseen, de Copenha- traram duas vezes, em

gue partirá pera o Brasil 1923. Têm se correspon
a 3 de julho próximo, por dido regularmente e dessa
via aérea, para se casar correspondencía resultou
com seu antigo namorado, marcarem seu casamento
Morten Hvenegaerd, pera o dia 5 de julho pró-

também dlnarnarqnês, co- ximo.
mo ela, um fazendeiro es- Miss Jungerseen segu i
tabelecido no Brasil, e ré por via aérea para o
rnals moço do qne ela Rio de . Janeiro, onde a

uns quinze anos. espera seu noivo, que a
Esse par de namorados levará pare a sua fazenda,

mantêm seu namoro há após o casamento.
uns cinquenta anos, e

Bandidos
Noticias procedidas da

Rio contam que Walter
Safra, fiscal do

Light, passeava com sua

namorada Doralice Silva
pela rua alegria quando
surgiu de um matagal
um grupo de varios in
dividuos, os quais ataca
ram o casal, imobilisara rn

o fiscal e levaram Dora
!ice para o matagal, onde
foi seviciada. Passageiros
dum ônibus o'uviram os

gritos de Doralice e sai
ram em socorro, conse

guindo o grupo de seis
pessoas fugir. Chamada
a rad io pa trulha esta
conseguiu prender varios
componentt1s: João Jose
Pinto,Melduino Costa eSe
bastião Saturnino, os quais
comfessaram a participa
çã,o no assalto e denun
ciaram seus outros com

panheiros.

céros.
fizeram anos dia 16 do

corrente a exma. Sra.
Brunhilde Moeller Diner,
esposa do sr, Otto Diner,
residente em Serra Alta;
na mesma data o menino

Eugenio filho de Eugenio
Wolf, residente em Gari
baldi.
Hoje dos srs. Adão Ma

ba, construtor, residente
em Rio Molha e Caetano
Rebello; Amanhã dos srs.

Alidio Stulzer e Rodolfo
Reck; Dia 15 de abril ani
versariou o jovem João
Schmidt, filho do sr. Ber
nardo Schmídt.
Dia 20 do sr. AHredo

Keiser; Dia 21 a sra. Hul
da Horst, esposa do sr,
Paulo Horst; Dia 22 a

sra. Assima Dutra e Cle
mente Schiochet.

'

'Dia 25 a menina Lonia
Maria, filha
do sr. Faustino Rubini;
Dia 24 a sra. Ottilia Sch
mitt, esposa' do sr.

Arnoldo L. Schmitt, indus
tr:ial.
Dia 22 Alfredo Schwartz,

digno escrivão da Coleto
rid Federal, a quem desde

A Cidade de Copacabana

Queriam prender

nos bares, e restaurau
tes, e "boites" que em

barca e desembarca dos
bondes, dos ônibus, dos
lotações, dos táxis, dos
soberbos automóveis. A
quela população que é
maior do que a popula
ção de muitas cidades
de nosso pais, de muitas
capitais do outros países
pode se ufanar de pos
suir um comércio pró
prio tão só1ido como o

de grandes cídades.Copa
cabana só não é cidade
mesmo porque se orgu
lha do titulo de bairro
mais progressista da Ca
pital da Rnpública.

(Do Serviço de Divul
gação do SENAC)

�----------�.'--------------------

lornei'o õe �occe
Como já havíamos a

nunciado que die 16 de
Abril, na Cancha Brasil
"Augusto Pereira" que ali
deveriam se realizar os

ultimes encontros de bocce,
Avisamos que o referi

do encontro foi adiado
pera dia 25 de Abril,

"Imposto so�re 8 ren�H"
Levamos ao conheci

mento dos interessedos
que, no fim deste mês ter
mina o prazo de apresen
tação de' declaração de
rendimento.

Sob a acusação de
estar envolvida na gréve
dos bancários, em Bue
nos Aires, a policia por
tenha poz-se a perseguir
a sra. Milton Bracker,
espôsa do corresponden
te do "Times" de Nova
Iorque, na Argentina re

fugiou-se na embaixada

dos Estados Unidos de
pois de dois policia.is
chegarem ao escritorio
do "Times" para pren
dê-la. A sra. Bracker é
tambem correspondente
do '�Times" e escreve
sob o pseud{)nimo de
Virginia Lee Varren.

JOSÉ ALBUS
Canetas Eversfark de

todos ripos e preços 2
Vistas da cidade anos de garantia. V. S.
Vende-se na Grafica encontrará na afamada

Avenida Ltda. 1 Casá Real.

ESCU�tECEM OS CEÚS EURO_ EUS
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Pag.4

Afim de tratarem de
seus interesses, solicito
o comparecimento com a

maxima urgencia Possi-
vel, dos seguintes cida
dãos:

O Diario de Noticias, vogado é a maís procura- hoje (ficou marcado um Justino Finda
do Rio de Janeiro, em sua da e toda Bogotá, .mas a almoço pera terça-feira Alfredo Möller terial de propaganda e efetuar a prisão
edição de 11 do corrente, sua esteclalídade, como próxima) trouxe comigo Helmuth Haering I d lid

.

t Alb O di h d
publica o artigo sob a proficional, é a defesa uma fräse de Gaitas a Roberto Ristow O I er marxrs a erto an ia, c ega o

epigrafe acima, da euro- dos camponeses e Peque- propósito do povo colom- Alberto Alban Krutzsch ocultamente ao país
ria de [oe] Silveira, Ida nos proprietários perse- biano: «Trata-se de um Bruno Borchardt

qual extraímos o que se guidos pelos senhores da povo superíor aos seus Martim Simão Schwartz Noticias procedentes de rio geral interino. O gol-
segue: terra». dlrlgentes>. Arno Klemann assunção informam que a pe preparado constava da
«A Colombla quase to- «As ideias politicas de Acredita Galten que se Adolfo Specht policia descobriu um mobilização de elementos

da odeia Laureano Go- Gaitan trancedem do libe- os povos da America La-] Haroldo Mairink "cornplot" comunista, dispersos, existentes na

mez, mas os colombianos rallsmo próprlamente dito tina não conseguem, nes- Bert�oldo Zilsdorf. conseguindo o sequestro capital e pertencentes ás
tem o seu idolo popular: para chegarem até um so- ta Conferencia, solução Paulíno Clemente Dias

,
de armas, material de fações franquista e. liberal,

o liberal Jorge Ellecer cialismo democrético. imediata e concreta pera J. A. M. de Jaragua propaganda e a prisão de que agiam sob a direção
Gatten, chefe 'e guia do Prega ele a reforma os seus preblernas econo- do Sul, 3 de abril de verlos membros da agru- politica dos comunistas.

Partido, e que neturalrnen- agrária, a diminuição des I mieis, o conclave terá sl- 1948. pação, entre, êles o se- Visavam ainda OS co

te serà o proxímo presi- impostos sôbre a terra.: e do em vão. Endossa ele, WALDEMAR GRUBBA çretario geral interino, sr. munisras o controle das
dente da Republica, Gai- melhor oportunidade pare inteiramente, as magnifi- Presidente da J.A.M. Alberto Candia, chegado estações policiais, central
tan é homem' moço (rne- os pequenos e humildes. cas palavras do chance " ocultamente ao país. A telefonica, usina eletr.ce,
nos de cinquenta anos de Falando dos seus ini- ler Bodet retratando a PASTAS ESCOLARES comunicação foi feita pe- estação ferrovierte e ou-

idade), fisionomia de in-I migos poliricos, Galten angustiosa situação dos (Bolsas). lo Ministerio do Interior, tros pontos esrrareglcos.
dio, bem marcante, fala nunca altera a voz, e a povos latino-americanos, ve�de-se na Graítca salientando que a desco- Ainda estavam cogitan-
eloquente e pausada. Quis uma alusão minha de via derrotades pela mingua. Avenida Ltda. berra foi a culminação de do os comunistas da dís-
conhece-lo pessoalmente lentas criticas e descon- Quando me. despedi de intenço e bem dirigido Iribuição de armas entre

e ele me recebeu. no seu trolados ataques com que Geiten. preveniu-me ele : trabalho da policia, que os que iriam amotinar- se,
modesto escritorio da A- «EI Siglo», porta-voz de - Não pense voce que íJ.l p. t1lp � pc. conseguiu anular a ação constituindo se grupos de
venida de La Republica, Laureuno Gomes, se ioga ne proxlrna terça-feira se- V!/ �illll.lli�=

�� dos extremistas, .que ren guerrilheiros. Já estava

entre centenas de 'livros contre sna pessa e o Par- rá o unico a fazer per- tavam agir em todo o também organizado o

d: jurisprud�ncia e �cor- t!do. Libe�al: o lider �opu- gu�tas. 1_'ambem eu tenho
I 16 "alqueires de terra, pafs.. .

projeto de um governo
daos do Tribunal. Dizem lista se l�mHa a sorrir. muita corsa � perguntar

'I
inclusive duas casas de Adla.n�a o comunicado popular que seria presidi-

que a sua banca de ad- Da raplda conversa de sobre o. Brasil». madeirá. da policie q�e os tra�a- do pelo dr. Oscar Creydt,
Sendo 6 de erva} e 10 lhos do .Par!ldo Cornunís- juntamente com ex-chefes

I de plantio, contendo tarn- ra eram onen!ados por militares liberais e fran

r I \tIl' bem 1 moinho e fabrica Alberto Candla, secreta- qulstes.

lJ V de farinha de mandioca, 1--------
uma maquina de cortar

Irene Pedrl Oficial do foragem tudo todado a
,

Registro Civil do l° Distrito. aguua.
._

da Comarca [araguá do Sul.
. Preço de ocasiao e Ia

Estado de Santa Catarina cilita-se O pagamento.
Brasil Ver e tratar com o sr.

Faz saber que comparece- JOS�. KUROL
ram no cartorio exibindo os Canoihnas
documentos exigldos pela. lei

.

atim de se habilitarem para

Junta de Alistamen

to de Jaraguá do SulQUEm ERA �ORGE
EbléaER GAITAn

Correspondente �t�I�T�'

Vende-se
Otimo Violino de fa

bricaçáo Alerna.
Proprio para profissio

nais.
Tratar com Noberto Rauch
Farrnacia Colonial

Retorcida.

PROOURA-SE um, competente, com re

dação propria, para trabalhar em São Fran
cisco do Sul.

Ofertas por escrito, indicando preten
sões e referências, para a Caixa Posta n.34

São Francisco do Sul

MADEIRAS
casai-se: "ende-se

Edital n. 2369, de 9-4-48. Uma casa de material

Rodolpho Wagner e Ro.-I nova com agua encanada
salina Maria Oatarina etc.

Sita a Rua Rio Branco.
Informações no Bar No

vo ou na oficina de The
oduro J. Wolf.
Jaraguá do Sul, 5·4-48

Para construção

Vende-se
Uma carroça para 2 a

nimais, 2 cavalos inclusi
ve 2 preparos.
Preço a tratar na firma

Com. Ind. H. JORDA S.A.

Tabaas de Oanela e Qualidade
Ele, brasileiro, solteiro,

operärio, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rio Molha, filho de
Theodoro Wagner e de
Guilhermina Mohr Wag
ner.

EI a, brasileira, se>lteira,
doméstica, domiciluda e

residente neste distrito,
em Rio Molha, filha de
Epamipondas Catarina e

de Máfia Ricarda.

Araribá

Temos em deposito para pronta entrega

Agro IlldLJstr. Retorcida Ltda.
•

Preços e encomendas em Jaraguá, com

A OOMEROIAL LTDA. Edital n' 2370, de 12-4-48.
Ernesto de Souza e

Erothides Estevão da Silva
i�!=m!!!li!iili!!!!il!!IilIi!i!2!!!I!I!!ii!iii'il!li�iil!lSll_iiE!li5!��l;�JJJ Ele, brasileiro, solteiro,

�
..II· Ur. francisco Antonio Piccioni 1_, �:s������ ����Cil����itO�
I! I!J em Ribeirão Molha, filho
iii MEDICO

, -1'1-1 de Luis oe Souza e de
III Antonia Mendes.
iii Formado pela Faculdade de Medicina da -m'- EI b '1' I

.

III U" d d d S
-

P I a, rasl eira, so temI,
_

mversl a e e ao au o. .

_'0 doméstica domiciliada eiii Ex-semi-interno do. �ospit.al das
_

Clinicas e Santa Casa de I residente �este distrito, áII Mlsencordla de Sao Paulo
d J

'

f'lh d

I
. : .. estra a aragua, I a e

C LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A I João Vieira da Silva e de
Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas

1"'1' Jeronyma Estevão da Sil-
e externas: Pulmões. - Coração - Estômago . figado - Rins -

va
;;; D!lenças nervosas - �ífilis - Doença& venereas· Doenças da IIi

.

� Uil- pele
,em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. iii E ?ara que chegue ao co-

m ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. 'nhecimento de todos, mandei

I CONSULTAS DAS 8 Às 12 E DAS 2 Às 6 HORAS À iii passar o presente edital que

iN
RUA MARECHl\L DEODORO, 507 - JARAGUÁ. DO SUL. III será publicad� pela impren:

III AS 2AS, 4AS E 6A.s. FEIRS ATENDERÁ. EM JA.RAGUÁ. I sa. e em cartono ond� sera

1- DO SUL NO PERIODO DA MANH1' À TARDE DAS 4 Às iii abxado dU! ante: 15 dl.ls. SI

7 HORAS EM NEREU RAMOS.'
,

DI alguem souber de algum im-

iii R 'd� '. R E'
.

P
�

519 iii pedimento acuse-o para os

l�
eSI enClél. ua pltaclO essoa m tins legai5

IJA�:i:!D�I:;;'!i !Blll::'�A�l::::11 IRENE PEDRI, oficial

VeIOl�ec§e
Terreno tcom diversas I

casas perto da cidade.
Tratar com o Snr. Eu

genio Piske, a Rua Ab
don Batista.

Superior coalho em pó
sómente de hortaliças no

vas, pó para gado (forti
ficante) medicamentos
contra febre aftosa, medi
camentos contra carrotilho.

OFERECE
Farmaci'a Colonial

Retorcida-Jaraguá do Sul

Carrinhos para crian
ças da melhor fabrica
do paiz tipo Esporte e

berços.
V. S. enco.ntra pelos
meno.res preços da ora

ça na.

CASA REAL

--------.'--------
Kühn &. Rengel

FERRARIA
Fabrica de ferramentas agricolas.

Principalmente Machados. Enchadas Foices,
I

etc.

]))(C§c��ef[� ua Si�c�m=

1D��[66 C�milllIillll§[21 ]l]1))

r(dlr�llJl21ll
Consegue a policia apreender armas e ma-

AVll§O
Aviso a quem interessar póssa que jamais me

preocupei com a vida particular de quem quer que
seja e, por isso, peço a qualquer pessôa que se jul
gue prejudicada ou criticada em seus negocies ou

vida particular, que me procure dírétamente pois te

rei o máximo prazer em desmascarar a pessôa de mim

já conhecida e que tem o hábito de fazer intrigas
e levantar infamias em meu nome.

[araguà do Sul, H de abril de 1948.

CARLOS SCHELLHASE

ß Delegacia ßuxiliBr �e Policio �estH Ci�8�e
Oonvida aos proprietarios dé automóveis parti

culares, portadores de Licença, para comparecerem
a esta revartição afim de receberem suas chapas pa
ra os referidos' veiculos .

Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1948

JOÄO SOUZA
Delegado de Policia

O[[LftHftCIíD
fl�rica de enleados YHRft s.n.

O abaixo assinado tendo sido eleito e empos
sado no cargo de diretor-gerente da "Fabrica de

Calçados YARA S.A" em substituição ao snr. Wal
ter Max OttojMüller que foi destituido de dito car

go" na assembleia geral ordinaria de 10 do corren

te, vem pela presente, declarar ao Comércio, Indus
tria, aos Bancos e ao público em

geral que aquele snr. Walter Max OUo Müller não
se acha mais investido dos poderes de administra
ção da "Fabrica de Calçados YARN' S.A:' que,
doravante, so reconhece validade nas transações
firmadas pelo infrassinado.

Jaraguá do Sul, 10 de Abril de 1948.

JOÄO BATISTA KLÜPPEL

����"""""""'ry�.�.
: � :
· .

� OS DEVERES DOS ASSINANTES :
·

:

S"""
l-PAGAR a assinatura.

·

ao 2·LÊR o Jornal.

: .

•
3·A VISAR a 1'edação quan-

· •
d d 'd' �: do mu ar e res� encw.

: .

: ········���·�·�c�··,.:.:.:;.:;.·-:.:.;..·····.. -:.·
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DEPENDENCIAS EM:
Araranguã
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
,S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

a

� ���;����=;�����;:;;����:::�::
-�l

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

B Ltda 1 CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, (i[

t· OSS.] DOENÇAS DA PELE.
,

::-.:.:.......:.:.:.:.:;....:.:.:;.....��� Eletricidade Médica-
\

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios utn« Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

AGENCIA:· Jaraguá do Sul
.

Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
End. Telegraflee uINCO"

:i:::,.i::::Caixa Postal, 10 - Telefone, 73
MAT.R1LZ: I TA J Aí

Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. ii
empreslimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. ::
passes. ete., aceitando documentos e valores em' custodia, mediante ::

taxas modicas i;

abona em C /Correntes os seguintes juros: ii
Disposição, sem aviso, colh retiradas livres !!

pare qualquer importancia 2° /0 �i
Com visu de 50 dias e retiradas livres H

de Cr$ 1.000,00 . 5°jo ii
Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M ii

dep, iniciais a partir de Cr$ 20,00 H
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii

Com Aviso de 100 dias
.

5% H
Prazo Fixo de 6 meses 5% ii
Com Aviso de 120 dias 5 1/2% i!
Prazo Fixo de 12 meses

6%::.;::::::;.':::::::::�Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco lndustrie e Comercio ele Santa Catarina SIA.
HORRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

os olábados das 9 às 11 horas

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::@:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-a

ELIXIR DE NOGUEI'� A

fLIXIH u eü5äUH
o remédio que tem de pur ,d:>

° sangue de tres ger·,çõ8S!·
Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
Ú· ceras
Manchas IDartros
f:!sninhas

fRe.'Un13.usmo 1Escrótulas
sifilkicas ,.SEMPRE o MESMO! .• ,

SEMPRE o MELHOR! .••

Grande Depurativo d.) s'''gue
. , .....----.............,-

MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TRATAME NTO

SIFIUS".

-----.----------------,---------------------------------------

oooooooooooooooooo�uoooooooo�oooooo� li !!

00 Ad If H· S h It 00 :: CLINICA DE! OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E! GARGANTA, li

00· O erm. C u ze
00 H moderna e ·primorosamente instalada do H

00 MARCENARIA EM GERAL 00 H DR. SADALLA AMIN H
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00 ii CONJUNTO DE! APARE!LHOS MODE!RNOS, UNICO NOS 1100 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 ii E!STADOS DE! SANTA CA.TARINA E! PARANÁ ii
00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00 H «Rua Abdon Balista - defronte '.'A Noticia"» ii
00 de MobiliaS, especialmente para escritório. 00 �i HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 H
00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00 ii .....oinville - ii

� Dormitorios, Salas de 1antar 00
-

00
Cópas, Escrítorios, Moveis rusticos e outros. 00

I M�;t��:;;��:;,s�e��;O��'''' <adio SI fJII�':.==·ll==============={;=lJ Il� ----------------------------
llIi

E C�\��.R�;i�:,;d�t;�';.,:'ca "RECORD" Il li P li l�o�oluo �arst�n iiK II I Casa de Moveis I00 ' Afamada pela sua eticiencia, substitu 00 ii PROPR.lETARIO II Al! Vit6rio Lazzaris

�
indo as Caixas Registradoras de � liQ. :1:.i . i:,i:. ® JaragU,á do Sul _

'.
Rua D.omingos R. da lova®.elevado custo.--------- 2Z::S ii Rua Marechal Deodoro, N, 158

R.
Toda a Mereadoria á prollta Entrega 00 i� ii ii Moveis, Espelhos, VIdros e VIdraças. Corta-

00 RUA RIO BRACO, 964 - TE!LEFONE!, ,75 00 �� S
H !i

I
se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

I� Jaraguá do Sul. Sta. Gatarina�. H ii S IH
. tipo. - CAIXOES FUNERARIOS2Z::S zes SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- ii . Ii Em estoque e sob encomendas.oooooooooooooooooooouoooo�oooooooooo ii ii SITO DE LUBRIFICANTES, :.:�:·.:I: T ..:�:;.:;::

Enfeites para Caixões Funerários.

rG,pipqz.'C�:L4S�Cr&lA4JD.. Co"sCptc,p�. 1.1':"0T :.:.1.:.' :I��1r;I:!�F�:� ii E ii
�I r' o

. ��:. .. BATERIAS �N����ERTOS DE liN II
;.�::%:::::::::::�i

Dr. LUIZ

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

........................................................� ' _ .

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

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA . MINANCORA
Verrniíugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, � e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças' e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
•

MIIANCORA para o seu tilhinho .

,E um produto des Laboratorios Minancora
- JOINVILLE ____I

Clinica �e Olhos. Ouvido:.. lariz. 6urOBlta I
Dr. Araninio Tavawes

Pofessor Catedralico de Biologia do losliltulo 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 Asslstencia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL UME NAU STA. CATARINA

II
!!
-::

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIzADA ii

li Com cursos de aperfeiçoamento no ii
ii . Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii
�� Doenças de Senhoras - Partos - Clinica i!
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
li Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
ii TELEfONE N. 3 ii
ii Jaraguá do Sul - Sta. Datartna ii
.. ..

Dr. Ren.ato 'W'altgr
MÉDICO

.............................. " � .

................................. " oa .

DE SOUZA.
ADVOGADO

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

ll1l1ldnstrna de ([aRradIes ,::::��::���:�:�::�:;:::::�:�:�!:::�!:�::::�:�::�:�:::�:��;:::::�:�::::::::::�:��:.:::�:�::::
(G((J)§c]ffi Jnnaos §: Ao I-

•
....;.._-------- -----r---------

k::!!�=!:��::;� �!�;ã�d� !:��;a� Emprêsa S!la��i�!le!�I!����idade S.A.da época.
(Sob Administração do Governo Federal)

"".A . a lIeSla BIS.I.H,a I'tRlelElla
GAITAS DEBOCA· 1t.IHIE••• I� EI••&'I�
"Bering" tipo, Bohner de- Oma li�,ha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros .de alta e baixa

todos preços e tamanhos rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 CIclos
vende por preço íncrivels 2 MOTORES marca GRAMME, de fJ7 HP, 470 rotações por minuto
a afamada CASA REA L.. 220 Volts, 50 ciclos.'

AP811It••1 DE I1IBI,ié

féORREIO DO pov6i
VISAMOS aos nossos presados leitores que Iramos procedendo a cobrança das assinatu-

ras para o corrente ano. cA
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 GHP
servindo até 50 metros de profundidade.

-..

Artngo§ lE�etrnc.((J)§ ]para ((J) lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

I

ARANDELAS.
MAq'ERIAL ELÉTRIOO em .geral para instalações de luz e

_

r
. força de qualquer capacidade.

Anossa SEÇAO DE INSTALAQOES atenderá com presteza a ,\ualquer
pedido de instalação de luz e força,

coaTRA CASPA.
QUEDA DOS CI&

8f�jS j IJEMAIS

AtfCÇOES DO

i3UftO CABELUDO.
�'1,ó"� 1'2'6"'t'kp tiA R:

·;,o� ii.�:'t,E-l:hí-cIA
- .

.-
�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAIXA IPOSTAL, 19

Um terreno com casa

de enchemél e benfeito
rias, sitos no lugar Estrada
Izabel, distrito de Corupá,
neste Municipio. •

Ver e tratar com

JoaO Ghrislier, na referida

propriedade.

Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

...
j

ANO XXVIII JARAGUÁ DO SUL Domingo, 18 de Abril de 1948 SANTA CATARINA - No. 1.485

'�

DISCURSO Sabotagem Oomunista?
Por ocasiao da festa dos Ex-Oombatentes,
a. 14 do corrente, o eargento Expediciona
rIO, Haroldo Schneider proferiu ao micro
fone da Rádio Jaraguá Ltda. o seguinte

discurso:

Senhores Autoridades
Minhas Senhoras - Meus Senhores.

Da Associação e seus fins.

��

A Vila Militar abalada por terrível explosão seguida de pavorosos incendíos.
•

==�=====================_"""'.I"""I=================================

Noticiam as enússóras
de rádio e a imprensa
do Paiz que ocorreu

quinta-feira passada, dia
15 do corrente. pavoro
sa explosão no Depósito
de Material Bélico" do
Exercito, em Deodoro.
As primeiras informa-

Tendo sido fundada em datas Nacionais. ções dizem que na Axp10-
data de nove de Feverei- A Associação espera a são ocorrida no dia 15
ro do corrente ano, a As- cooperação de todos bon., no depósito de material

socíação dos Ex-Comba- brasileiros, afim de poder bélico em Deodoro hou
tentes do Brasil, Secção levar avante sua patrióti- ve 38 mortos e 450 feri-
de faraguá do Sul, com ca missão. dos, na maioria cégos.
a finalidade de unir e es- MONTESE As 17 horas as explosões
treirar entre os ex-cornba- Senhores, hoje a trêz continuavam e altas e in-
tentes os laços de fra- anos passados nos cem- tensas chamas ofereciam
ternidade de camaradagem pos da 'velha Europa a um espetáculo terrííí
e união nascidos durante gloriosa Fôrça Expedícl- cante.
a Segunda Guerra Mun- onéria Brasileíra conquls- - Enquanto pequenas
dial, sem .dlsnnção de côr, tou rnaís uma gloria para explosões se repetiam,
sexo, posto ou 'graduação, as armas b.rasileiras, e do interior do depósito
ideias polilica-partidárias esta talvez, a mais ardua de material bélico par
ou religiosas, defender e batalha entre todas realí- tia uma intensa fuzilaria,
reivindicar direitos e irne- zadas na Italia, a conquís- obrigando á interdição
resses dos ex-cornberen- ta de Monrese. de uma vasta área em
tes que vise o benefícío Entre outros muitos com- torno do depósito. Os
do ex-combatente e sua panheiros deste municipio
familia. Oferecer na medi- que tomaram parte nesta
da do possível assistência batalhe, Antonio Carlos
médica, Iurldlca, cultural, Ferreira e Ioäo Zapella
financeira e desportiva. deram o seus sangue e

Manter vivo embora rigo vida pela liberdade e Ius
rosamente a margem da tiça, não podendo os rnes

politica partidária, por mos retornar ao seio de
meio de artigos e confe- suas familias.
rênclas o verdadeiro espí-] A Associação rende a

rito demoeràtico pelo qual sua homenagem li estes
lutaram os ex-combateu- dois bravos companheiros
tes pelo nome do Brasil mortos em cumprimento
::>ugnar junto ás eurorlde- de seus sagrados deveres
des pela readaptação efe- com a Pátria
tiva dos Ex-Combatentes. E para que estes nomes

Comemorar as datas jamais serão esquecldos
hlsrörlcas dos feitos . das duas lindas Ruas de nos

Forças Brasileiras na ôe- sa ,cidade, em dezoito do
gunda Guerra Mundial, corrente receberão o no
cultuando a memória dós me Antonio Carlos Fer
que nêla tombaram, bem reira e J�ão Zapella.
como assoclar-se ás co- Viva a gloriosa Fôrça
memorações das grandas Expedicionáriq Brasileira.

projeteis que cruzavam na explosão de Deodoro,
os ares em todas as di- constando terem os pos
reções eram naturalmen- tos de assistência soco

te disparados em conse- rido oitenta outros feri

quência das explosões e dos, o que elevaria assim

do fogo. O depósito, se- o total para 240 feridos.

gundo informações co-
COMPARECERAM AS

lhidas, estava repleto de
ALTAS AUTORIDADES

material belíco, inclusive O Ministro da Guerra
partidas recentemente re- e outras altas patentes
cebidas dos Estados Uni-

.do exército acabam de
dos. seguir a Deodoro, toman
NUMEROSAS PRISÖES· do conhecimento do

As autoridades do ex- grande sinistro do depó
ército, agindo em coor- sito de munições.
dendação com a policia COLABORAÇÃO DAS
civil, realizaram numero-

AUTORIDADES POLIOI
sas prisões de elementos

comunistas, pois as auto- AIX� autoridades poltelridades acreditam que ais, do 250. e 270. distri
as ocorrencias no depó- tos policiais, localizados
sito de material de Deo-

ham síd respectivamente em
doro ten am SI o provo- Marechal Hermes e Ban-
cadas por sabotadores.

gú, estão colaborando

160 HOSPITALlSDOS ativamente com as auto

Encontram-se hospita- ridades uãlítares no

lísados no Hospital Car- combate ás chamas no

los Chagas 160 feridos depósito de material do

Regimento Sampaio.
MOBILISADO OS SO
CORROS.
Todo o pessoal da

Assistência e Posto Cen
tral estão em rígorosa :

prontidão esperando
a chegada de novas vi
timas.
40 MORTOS E 400 FERI
DOS.
Até o momento todas

as vitimas das explosões
em Deodoro continuam
sendo medicadas em

Marechal Hermes. De
acordo com as últimas
noticias colhidas sóbe a

quarenta o numero de
mortos, enquanto os feri
dos se elevam a quatro
centos. As autoridades
militares criaram uma

zona de segurança, iso
lando o local, que está
dentro duma área de
dois mil metros, pois as

explosões ainda continu
avam ás dezessete horas.

A tropa da 1. Região está prori- Doido
ta para cornprir as ordens do granfino

chefe co exército
Palavras de seu comandante durante a revista as solenidades

militares do dia 14.

-------------tl.....:.�,._"��k'L��t·� � \i
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Um individuo poste
riormente Identificado
como sendo debil men

tãl Isaltíno Antonio Ro

drigues, de 60 anos de
idade, surpreendeu pela
madrugada o chefe da
Guarda do Palacio do

Catete, no Rio de Janei
ro com a manifestação
de um desojo positiva
mente absurdo: disendo
se filho do Rei, queria
dormir no Palacio...
Já não é a primeira

vez que isso acontece,
pois está o pobre homem
convencido de que vem

de uma estirpe de no

bres, como tal, não po
de residir senão em Pa
lacio. Foi preciso cha
mar o comissario do 40.

distrito, que, com boa
dose de paciencia, con

seguiu parsuadí-Io e le
vá-lo dali para o Hospi
tal Pedro lI, onde ficou
internado.

Isaltino é, evidente
mente. um pobre louco,
mas não tanto que não
saiba que em Palacio se

leva realmente uma vida
de principe.. • E por
isso é que ele quer
dormir no Catete.

o Ministro da Guerra rão nos quartéis da cida

e o comandante da Pri- de de "Fortaleza. Em se

fileira Região Militar pas- guida as autoridades ru

saram em revista os no- maram para a Vila Mili

vos conscritos que servi- taronde passaram em re-

vista os recrutas das u

nidades sediadas na Vila
Militar e Deodoro. Depois
da revista cerca de dezoi
to mil homens desfilaram
vindo á frente o Regi
mento . Sampaio. O co

mandante da Região ofe
receu um churrasco ao

Ministro, saudando o gal.
Canrobert, o general Ze
nobio da Costa disse de
sua satisfação em ter po
dido apresentar ao Minis
tro uma tropa 'composta
de jovens a serviço das
armas cujo aspecto civico
constituia garantia da se

gurança militar.
Acrescentou que o 'ti

tular da guerra podia es

tar certo de que a trópa
da Primeira Região esta

va pronta para cumprir
ás ordens emanadas do

chefe do exército. O gJI.
Canrobert agradeceu e

elogiou a trõpa qUE' des

filou, afirmando sua pre
ocupação de dotar o e

xército de material indis
pensalvel, concluindo:
"Estou autorisado pelo
presidente da República
a declarar que o gal. Dutra
apoiará decisivamente o

�, J�aij�im ��min- CH E V E G E R A L

�ua�, n� miv�lra -Despachos chegados
a esta capital, proce
dentes de Bogotá, dizem
que a Confederação dos

Para Curitiba viajou S. Trabalhadores da Co
Exa. Revl11a. D. Joaquim lombia (CTC) ordenou a

Domingues de Oliveira, greve geral no pais e

"eminente Arcebispo Me-: que a ordem foi assina

rropollteno Na Capital do da por Victor Julio Síl
vizinho Estado, o insigne va, presidente e partida
prelado assistirá, como rio de Gáitan, e Pedro
convidado de honra, .ao Abella, secretario geral
Congresso Mariano' do e comunista.

Parané. O seu bota-fora Na verdade, os par.ti
em, Florianopolis, foi darios de Gaitan centro

muito concor-rido, notan- Iam a Confederação. '

do-se a presença de re- Eles tem 7 votos con

presentantes oficiais e tra 3 dos comunistas no

eclesiásticos e de nume- Conselho Díretívo da
rosas pessoas. organização.

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

aumento dos servidores
civis e militares" .

..---------------------- • h_· �'1
Lavando (([Dm §211bl21«J) (Marca Registrada) •

� �siRIA NACIO

Virgem sepecialidade ����;/i:(
- �

dla ClÁ\� WlEII1ElL liN]]))[J§IIR\liAl = J(())nIDlvliHe
,

'"�{\O VIRe;
.J ..-{,� DA �:t;1._r
�.�WITZEL INDUSTRIAL
JOINVllLE

�ßÃ� 'flRetA, .
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ESPECIALIDADE
; BOONOMISA·sÊ TEMPO E DINHEIRO.
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