
IJVlPORTA�TE DECRETO
Floríanopolís (C.P.) Le.-

I para se eximir de

obri-I
cal' nêles os seus ritos. [quer partido politico ou

vo conhecimento V. S., gaçäo, encargo ou ser 'As associações religio- associação, cujo progranome Mesa Assembléia, viço impostos pela lei sas -poderäo, na forma ma ou ação contrarie o
que plenarío aprovou, aos brasileiros em geral, da lei • .,manter cemiterios regime democratíco, ba
unanimemente, sessão ou recuar os que ela es- partícnlàres. seado na pluralidade dosesta data, requerimento tabelecer em substítuí- § 1 L'.Todos podem reu- partidos e na garantiatundamentado . deputado çäo daqueles deveres, "a nír-se, seni -armas, não dos direitos fundamen-Waldemar Rupp, no sen- fim de atender escusa intervindo a- policia se- tais do homem.tido de que imprensa de consciência. não para '<assegurar a § 14. E' livre o exer-
empreste maior brilho § 9,0 Sem constrangi- ordem pública. Com ês- cicio de qualquer pro-comemorações" Semana mento dos Iavorecldos se intuito, poderá a po- fissão, observadas asda Democracia", fazendo será prestada por bra- Iicia designar o local condições de capacidacircular edição especial sílelro (art. 128, nos I e para a reunião, contanto de que a lei estabelecer,dia 29 andante com trans- II) assístênçía religiosa que, assim procedendo, § 15, A casa é o asilo
críção integral capitulo ás fôrças armadas e, não a frustre ou Impos inviolavel do individuo.Segundo da Constituição quando solicitada pelos sibilite. Ninguém poderá nelaFederal, referente aos ínteressados ou seus re- § 12. E' garantida a penetrar á noite, semdireitos e garantias in- presentantes legais, tarn o liberdade de associação consentimento do moradividuais. Cords. Sauds. bém nos estabelicimen- para fins licitos. Nenhu- dor, a não ser para acuPinto Arruda -1' Secretá- tos de internação coletí- ma associação pederá dir a vitimas de crimerío. va. ser compulsoriamente Oll desastre, nem duran-GAPITULO II § 10. Os cemitérios dissolvida senão em vir- te o· dia, fora dos casosDos direitos e das ga- terão carater secular e tude de sentença judi- e pela forma que a leirautlas individuais. serão administrados pela cíáría.

.

estabelecer.Art. 141. A Constituí- autoridade municipal. E § 13. E' vedada a Or- § 16. E' garantido o
ção assegura aos brasí- permitido a tôdas as con- ganização, o registro ou direito de propriedade,leiros e aos estrangeiros fissões religiosas prati- o funcionamento de qual salvo o caso de desaresidentes no pais a in- propriação por necessi-violabilidade dos direitos dade ou utilidade públi-concernentes á vida, á M d d D

· ca, ou por interêsse so-liberdade, á segurança e o a e, m o c r a C I a cíal, mediante prévia eindividual e á proprie- justa indenização emdade, nos têrmos seguin- Parece que ainda ha

I no Interior nada se Iez dinheiro. Em caso de pe- I 'do dtes:
..'

o.,
�,

muita gente no Brasil a não ser da iniciativa rigo iminente, como guer- mlJ '11 a es aos§ 1.° Todos são iguais que tem medo da Demo- udenista. Os dirigentes ra ou comoção intestina,perante a lei. cracia, ou guarda em pessedístas, para despis- as autoridades compe- ,O senado Federal aca-§ 2.° Ninguém pode seu coração um grande tar, viajavam para as tentes poderão usar da ba Je votar uma justa reser obrigado a fazer ou amor pela ditadura, ou praias . emqnantö outros, I proprí: 'jade particular,' solução restabelecendodeixar de fazer alguma o seu regímé nefasto de os saudosistas, andavam I se assim o exigir o bem ampla írnunídade parlacoisa senão em virtude arbítrío e entorpecimen- pelos cafés fazendo con- público, ficando, mentar aos vereadoresde lei. to da nação. fissão aberta de fé que- todavia, assegurado o di- municipaes.§ 3.° A Lei não preju Embora o governo Fe- remista. reito a indenização uIte-1 Por motivo dessa etltu-dicará o direito adquiri- deral tenha recomenda-I Seria ordern superior? rior. . de do Senado o deputa-do, o ato juridico per- do que a "Semana da Não o cremos porque § 17, Os inventos in-
_feito e a coisa julgada. Democracia" tivesse re- os fatos no Rio, dizem o dustriais pertencem aos§ 4.� A lei não pode- levo incomun, exeptua- contrario, seus autores, aos quaisré excluir da apreciação da a Iormalístíca sessão Medo da Democracia? a leí garantirá privilégiodo Poder Judiciário qual I civica no Teatro Alvaro Isso sim, pode ser. temporário ou, se a vul

quer lesão de direito in de Carvalho.vem Floria- E' que o regimen de-I garização convier á codividual. nopolis, o Estado, o que mocraticio é o da lei",letividade, concederá§ 5.0 E' livre a maní- vale dízer o PSD, sabo da justiça, da liberdade justo prêmio.Iestação do pensamento, tou os festejos o quanto E o que eles querem é 'I § 18: E' assegurada a
sem que dependa de poude. ? chicote, do arbitrío, da propriedade das m�rc.ascensura, salvo quanto a As ínstulações das insegurança. para que I de indústria e comercio,espetáculos e diversões Caixas Economicas [un- melhor possam esplorar I bem como a exclusivipúblicas, respondendo to as agencias postais o povo, sem que haja I dade do uso do nomecada um, nos casos e na de João Pessoá, Jaraguá, imprensa lívre, parla-I comercial.forma que a lei precei- Indaial e Tijucas e ou-: mento ou uma Constitui- § 19. Aos autores detuar, pelos abusos que tras inaugurações, o Io- ção que garanta ao in- obras literárias. artístícometer. Não é permiti- ram feito por determina. dividuo o direito de ví- cas ou eíentííícas perdo o anonimato. ção da administração re- ver livremente uum pais tence o direito exclusí-E' assegurado o direi- deral. que nasceu para ser vo de reproduzi-las. Osto de resposta. A publi- O que se via, era que, livre. herdeiros dos autorescação de livros e perió

.

gozarão dêsse direito pedícos não dependerá de lo tempo que a leí fixar.licença do poder Públí A Sacesção Presidencial § 20. Ninguém seráco.
prêso senão em Ilagran-Não será, porém, tole- te delito ou, por ordemrada a propaganda de Varias jornais do Rio

I
mos realiza o perigoso lo- escrita da autoridade

guerra, de processos ví- divulgam o seguinte: go de anular qualquer competente, nos casosolentos para subverter a «O Partido Social De- concorrente que se apre expressos em leiordem politica e social, mocratico infestado de sente rnals forte nas hos- § 21. Ninguém será leou de preconceitos de queremistas, não se apre- tes psssedistas. E nesse vado a prisão ou nela
raça ou de classe. senta com força suficien- propósito, prejudicou, por detido se prestar fiança§ 6 o E' inviolável o te, apesar da 1iderança de intermédio dos que lhe permitida em lei.sigHo da correspondên ferro do sr Nereu Ramos, são fiéis, o acôrdo inter- § 22. A prisão ou deçia. para enfrentar sózinho um partidário, prevendo que tenção de qualquer pes-§ 7.0 E' inviolável a pleito nadonal, de vez que disso resultasse a escolha soa será imediatamenteliberdade de consciên· os seus elementos adptos de outro candidato, tornan- comunicada ao Juiz comcia e de crenca e asse· do Sr. Getulio Vargas, na do-se maleável á manobra petente, que a relaxará,gurado o livre' exercicio hora necessária, se alista- do Sr. Getulio Vargas se não fôr legal, e, nosdos cultos religiosos, sal- r�o na Frente Popular. que o está empurrando casos previstos em lei,vo o dos que contrariem Por essa razão, foi que para a frente á medida promoverá a responsaa ordem pública ou os o sr. Nereu Ramos instou que se aproxima das mar- bilidade da autoridadebons costumes. As asso- junto ao Presidente da Re- gens do rio Paraguai, o coatora.ciações religiosas adqui - pública para que as come- último obsfáculo do pareo. § 25. Dar-se a habeasrirão pereonalidáde ju- mOrl�ções de 29 de Outu- Conforme sua velha téc- corpus s�mpre que al-ridico na forma da lei bro não tivessem maior nica, o ex-ditador quer guém sofrer ou se acharcivil. repercussão politica. Por lançar o sr. Nereu Ramos' ameaçado de sofrer vio-§ 8.0 Por motivo de outro lado, candidato, tarn- na frente ao atravessar o lência ou coação em suaconvicção religiosa, filo- Mm, á presidêncid da Re- rio, para qne ele seja o liberdade locomoção,sótica ou politica, nin- pública, apresentado prati· "boi corneta", isto é, de- por ilegalidade ou abuguém será privado de camente durante a Con- vorado pelas piranhas, so de poder. Nas trans-nenhum dos seus direi- venção Nacional do seu limpando as é.guas para . .tos, salvo se a invocar partido, o sr. Nereu Ra- o resto da boiada. Conlmua na 6. Pagma
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·C O n s t i f u i ç ã O Feder-al

I

Rio, 29 (C.P.)t - O

snr.1
res de 21 anos, ás mu

Presidente da Republica, lheres e a todos os con
em homenagema "Sema- denados por crime de
na da Democracia", as- detenção.
sinou dois importantes O segundo concede
decretos. vantagens as famílias dos

O primeiro concede mortos na guerra de
indulto a todos os meno- 1939 a 1945.

NOTICIARia DA AGENCIA
NACIONAL

Graças á dedicação do
seu representante em Flo
rlanopolls, sr. Mimôso
Ruiz, a Agencia Nacional,
vem dlsrrlbuíndo a inume
ros iornaes do Estado de
Santa Catarina, um amplo
e variado noticiário que
tem permitido aos habi
tantes se pôrern ao par
das mals recente notícias
de Paiz.
O "Correio do Povo",

uma das folhas que; no

Estado, tem sido brindada
com o serviço da Agencia
Necíonal, com perfeição e

habilidade manejado pela
pena culta do veterano
Mirnôso Ruiz, rende o

preito do seu agradeci
mento e da sua gratidão
aos mesmos e espéra po
der continuar, d' oravante,
a reproduzir em suas co
lunas os já famosos tele.
gramas da Agencia Naci
onal.

Vereadores
do estadual, coronel Lo
pes Vieira, requereu, numa
das últimas sessões da
quêle orgão leglslatlvo,
a consignação em ata de
um voto de congratula
ções aos vereadores mu·

nlcipaes de todo o Estado ..

Tirando a' Mascara
Declara um orgão da queremistas.

imprensa carioca que a Na Câmara Federal
maioria dos pessedistas votaram contra o
das Camaras Municipais projéto instituindo Iería
de Itaperuna, Barra Man- do nacional o dia 29 de
sa e Vassouras opôs - se loutubro não só os que
a realização das mani- remistas e remanescen
festações comemorativas tes comunistas na Câ
do dia 29 de outubro, mara, como tambem OS
demonstrando seu verda- pessedistas de Pernam
deiro caráter de forças buco, Minas e Estado do

Rio.

Caixa Economica Postal
Quarta feira, dia 27 do

corrente, Iaragué do Sul
assistiu ao áto de inaugu
ração oficial da agencia
local da Caixa Economi·
ca Postal.
Ás 9 horas, com apre

sença das altas dutorida
des federaes, estaduaes e

municipaes, desta cidade.
e de pessoas destacadós
da nossa sociedade, co

mercIO e indústria, foi
dado inicio á instétlação
da agencia que funciona
rá na repartição dos Cor
reios e Telegrdfos local.
De Florianopolis viera:tl,

especialmente, os srs. João
Alcantara da Cunha, Dire
tor dos Correios e Tele
grafos, acompanhado de
seus categorizados auxi
liares Otavio Guimarães
e Joel Silveira. Igualmen
te da mesma procedencia,
vieram os srs. Newton
Macuco, diretor da Caixa
Economica e seu alto au-

xiliar Arí Mafra.
Instalando o serviço

público falou bnlhanternen
te o sr, Newton Macuco.
Por último, após descur

ser o representante do sr.

Prefeito Municipal, Iez uso
da' palavra o sr. Joél Sil
veira que" discorreu sôbre
a função e difusão de ser

viços identicos, ao óra
inaugurtldo, em diversos
paizes da Europa e da
América.
Finda a solenidade foi

oferecida aos presentes
uma taça de guáraná sen

do, em seguidil, batida
uma fotografia em grupo
defronte a repartição re

cen instalada.
Além das altas' autori

dades locaes, conforme já
referimos, esteve presente
tambem o snr. Arnoldo
Leonllrdo Schmidt, por si
e como representante do
sr DeDutado Artur Müller.
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Pr�f�itura Munici�al n� Jara�uá �� �ul
REQU�RIMENTOS DESPACHADOS

930 - Frederico F. Möller-bras. licença estabelecer-se com mercador da Cêra, neste Município.[dem. '

931 - Albano Menell-bras. traust, imp. terre;RO com a área de 3.220 m2.,sito a E. Nova, vendidoa Fidelis Voltolini. Idem.
932 - Hilario Bona-bras. transf. imp. Barbe-arla sita a estrada Jaraguá, vendido a José Fachí-aí. Idem.

.933 - Eduardo Kellermann-bras. transí. imp.]terreno com a área de 4.765 m2., . sito á estrada I
Itapocü-Hansa, vendido a Hercilio Pedro Ferreira·1Idem.

934 - Alberto Holts-bras. transf. Imp. terre-]no cem a átea de 10.000m. sito a estrada RibeirãoVitoria, vendido a Helmuth Holtz. Idem. Segurança - Conforto - Rapidezg35 - Frederico Horongoso- bras. transf imp.terreno com a área de lot.590m2., sito á estrada Encarrega-se de Transporte de Carga
I Jarag9�� �en�:�rdaO ���l�r�ber���·'tr��esf.· imp. biCi-1

neste 9.d.e.m_a.is_E.S.'t.8.d.O 1ii JEll\\lll[ �l ll\\IE lTh1t» lTlMTlElT1T» �
cleta vendida-a Francisco Sevegnani. Idem.

llJ) .ffi llJ) ll Jl'\J11Vll. 111&.8l
937 - Henrique Jacobi-bras. licença negociar ---------ambulante neste municipio, com galinha, ovos e

=====>C:::::===::::::�"1I
If»IR\A� PA

,manteiga. Idem.
938 - Frederico Bartel-bras. licença constru-

rßFIRSPIRINß CHEGOU
ir mausoléo na sepultura de Carlos Gorisch, inuma- ON D E li n ndo no cemiterio municipal desta cidade. Idem.939 - Arno Kückhoefel·bras. baixa imp. .car- P A ROUro lavoura vendido para fora do município. Idem.

.940 - Roberto Horst-bras. transf. imp. bicicleta, adquerida de José Ströpoli. Idem.941 - Artur Bisoni-bras. baixa imp. bicicletae carro de lavoura, por ter mudado de residenciapara outro municipio. Idem.
944 - Manoel Marques bras. transf. imp. estabelecimento comercial, sito a estrada Jaraguä,adquerrdo de José Tirber Schmitz. Idem.945 - Teodoro Henrique Harger-bras. Iicen-ça fazer calçada frente sua resídencia, á tua Mal.Deodoro. Idem.
951 - Vitor Raduenz-bras. baixa imp. automóvel part., vendido- a Radio Jaraguá, nesta cidade. Idem.
952 - IIse Weller· bras. licença construir mau-soléo na sepultura de Germano Weller, inhumadono cemitério municipal, desta cidade. Idem.%3 - Ofecina Mecanica Central Ltda. FirmaBras. licença estabelecer-se com oficina concertos,,á rua Mal; Deodoro da Fonseca. Idem.954 - Dorotéa Eerrazza bras. transf, imp. ter-reno com à área de 2725Q5m2., sito á Estrada Nova, vendido a Ovídio Dell�gnello. Idem.955 - Hugo Koen-bras, traust. irnp. terrenocom a área de 106.500 m2., sito á estrada Rio daLuz, vendido a Carlos Bóeder. Idem.956 - Paulo' Haffermann-bras. transf. imp.terreno com a á estrada Jaraguä. vendido a ErichVolkmann. Idem.

957 - Germano Sehmidt-bras. transf. imp.terreno com a área de 90.000 mã., sito á estradaRio da Luz, vendido a AlfredoKieckhöfel. Idem.958 - Fritz Liscka-bras. licença construircasa de madeira em sua propriedade, á estradaRio Novo Novo Corupä. Idem.
959 - Antonio Klein-bras. transf. imp. casae terreno, sito á rua Nereu Ramos, Corupá, adquirido de Antonio Lopes dos Santos. Idem.960 - Herbert Erdmann bras. transf. imp.terreno com a àrea de 5.000 1112. sito a estradaIsabel Corupá adquerido de João Ramthum. Idem.})61 - Albrecht Schünck bras. transf. imp.terreno com a área de 1.800 mã- sit.o á estrada Isabel,Corupà, vendido a Alvino Zipz. Idem.
962 - Albrecht Schünck-bras. transf. imp.terreno com a area de 1.872,5m2., sito a estradaIsabel Corupé, vendido a Ladislau TvardowskiIdem.
963 - Ricardo Sell- bras. transí. imp. terrenocom a área de 45.tOO mã., sito

_

á estrada FelipeSchmidt, Corupá, adquerido de Carlos Rutsen Ju-nior. Idem. -

964 - Bruno Schubert bras. transt. imp. terreno com a area de 132.500m2., RitO a estrada FaxinaI, Corupá adquirido de Emilio Kimnenberg.Idem.
.

9(5 - Luiz Biaochini-bras. transf imp. terrenocom a área de 125.000m:!., sito a estrada Caminho-do Morro, Corupá, adquerido de João Kuroli. Idem.966 - Manoel Vitorino de Moura-bras. transf.imp. terreno com a área de 78.000m2., sito á estrada

Expresso Jaraguaense
LINHA DE PASSAGEIROS
E ENCOMENDAS entre

Jaraguá do Sul - Gu_rá·Mirim - Joinville
Viagens díarias nos dias uteis

HORARIOS:
JARAG'UÁ DO SUL

. JOINVILLE
Partida 7,00 hs. Chegada 8,30 hs.Chegada 17,05 hs. Partida 15,30 hs.
MATRIZ: Jaraguá do Sul- Av. Get. Vargas, 210Ponto de Parada: JOINVILLERua 15 de Novembro, 722 - Telefone, 240
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M�_�i!; 1::::: .. 1:::.'Lonas, panos, couros para estofamentos, five-
las, argolas, fio e taxas para o seleiro.

':::.i::::••:::::i:::
Variado sortlrnenro de malas, pastas, cintos,I

ii carteiras, arreamentos para animais de carro e::
::

montaria.ii

li!::.· i,!I:. OfiCin:e;�::I:���e�:::,:x=�u�:�:�alquor I::::·.::.!:.fornece orçamento sem compromisso.

::i.::;.
Rua Marechal Deodoro da Foneece N. 368

;::._;1::.'JARAGUÁ D0 SUL - SANTA CA_TARINA!! "--------------------------------------"�.�:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::�;

o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direitoda Comarca de Ieragué do Sul, Estado de SantaCatarina. Brasil, na forma da Lei, ETC.FAZ saber a todos os que o presente edital deprimeira praça, com prazo de vinte dias virem, oudele conhecimento tiverem ou Interesser possa que,'findo êsse prazo, hão de ser arrematados por quemmels dér e maior lance oferecer, em frente ás porIas do Edificio do Forum, no dia 9 de novembroproxirno vindouro, as 10 horas da manhã, os benspenhorados a Oswaldo Bruch, na ação executivaque lhe movem Emilio Borchardt e outros, e abaixodescriminados:
1°) _ Um terreno sito no lugar Rio da Luz, nesta comarca, fazendo frente na Estrada Rio da Luz,fundös com terras de Eugenio Pradi, e entre terrasde Emilio Müller e Joaquim Demarchl, contendo aàrea de 24.737 rns2. , devidamente registrado sob rr9.268, no tabelião do registro de trnovels desta comarca, sr, Màrio Tavares da Cunha Mello, avaliadoem Cr$ 8.000,00.
2°)-,-Uma casa .. e um renehe construidos sobreo terreno descrito no item 1·, avaliados em Cr$. '. .200,00.
Cujos bens constantes do euro de penhore eauto de avaliação de folhas dos euros da referidaação executiva, serão levados em hasta pública devenda e arremátão em primeira praça, pelo preço total da avaliação, isto é, Cr$ 8.200.00 (oito mil eduzentos cruzelros), Assim serão os referidos bensarrematados por quem mais dér e maior lance oferecer, no dia, hora e lugar acima mencionados, podendo os mesmos serem examinados por quem inreresse tiver, no lugar Rio da Luz, nesta comarca.E pare que chegue a noticia ao conhecimentode todos, se pélSSOU o presente edital que será afixado ás portas do Forum, no lugar de costume

�

epublicado pelo jornal "Correio do Povo".-Dado epassado nesta cidade de Jaraguá do Sul aos seisdias do mez de outubro do ano de mil novecentose quarenta e oito.- Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi.-(a) Ary Pereira OJiveira.- [uis de Direito."Está conforme o original, do que dou fé.

leragué do Sul, 6 de outubro de :1 948.
O Escrivão a) NEY FRANCO

Serra do Boi, Corupé, adquerido de José de Oliveira. Idem.
967 - João ôtuy-bres. licença estabelecer-se

•f�e� fábrica de Banha, á estrada B�mpland, Corupé �-C-A--S-.A-·D--A---S--T-I-,-N-T'-A-S--'968 - Afonso Mahnke, licença estabelecer-se Icomo mercador de cereais, neste município. Corupä
'

FILIAL EM JARAGUA DO SULIdem.
RUA MARECHAt. FLORINO PEIXOTO, 54-58969 - Edmundo Heuck-bras. licença estebete- OFERECE: Tintas a Oleo, Tintas em Pó,cer-se com Serraria á estrada Felipe ôchrnídt, Coru- Vernizes, Esmaltes, etc_ Pinceis, Oleo de Linha-pá. Idem.

ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa para vidra-970 - Luiz Bosse-brae. licença estabelecer se ceiro, Oleo para soalho, Cola, Agua Raz etc.como mercador de cereais e outro gêneros alimenti- Anilinas: para tingir tecidos de Lã, Algodão,cios, em Corupá. Idem. Sedas etc. Oleo de Soalho avulso e em
litros, Cera para Soalho.Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguá

PREÇOS DA MATRIZ
do Sul, em 26 ele Julho de 1948. -

MATRIZ em Joinville, Rua do Principe. 848MANOEL L. SILVA. Secretário .I �-_-----_------
• .---------------------------------------------------------------_.----------------------------------

....._-------_....,---....

Completo sortimento de Fazendas - Armarinhos - Chapéus - Roupas Feitas, etc...

CASA TOB I AS1A
QUE OFERECE o MAIOR SORTIMENTO ...

"

A QUE Só VENDE ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

A ÚNICA QUE NÃO TEME CONCURRENCIA ...

•

..f
-

-

11111GI tl.ele.all E 15••8.6111181
A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS

fJ.5111IR.S� 118al� Ilfe ... eQDOS U L . Rua MarechRI Deodoro da FOßl!leca N. 368 SAN T A C A T A R I .N A
LJ ARAGU Á

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TELEFONE N. 39ANO XXIX

AIXA POSTAL, 19

JARAGuA DO SUL

Diretor-Geren!e:PAULlNO PEDRI fundado em 1919

SANTA CATARINA N°. 1.514

Irene Pedrl, Oficial do
Registro Civil do r

" Distrito
da Comarca J araguá do Sul,
Estado de Sinta Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documéntos exigldos pela lei
atim de se habilitarem' para

casai-Se:

Domingo, 30 de Outubro de 1948

NO MEU PARTIDO NÃO QUERO NIN.
GUÉM DO P. S. D.

Correligionarios do sr.
Café Filho procuraram o
sr. Vitorino Freire. que
encarna o PST e o con
clamaram a se entender
com o governador José
Varela, do Rio Grande do
Norte, a fim de o aliciar
ás suas hostes, sob o
fundarnento de aquele go
vernedor estava disposto
a ficar fóra do acôrdo
poltneo que o sr. Geor-

g-ino Avelino está tempe
rando pare o seu Estado.
Resposta do sr. Vitorino

Freire: - «Nao. No meu
Partido não quero nin
guém do PSD. Só aceito
gente da UDN e, portanto,
do Rio Grande do Norte
os que me tnreressem são
os srs. José Augusto, Fer
reira de Souza e Dinarte
Mariz».

Proporcionar momentos Educação a quantia dede alegria ao próximo é Cr�. 374,50 (trezentos e
um gesto nobre e eublí- setenta e quatro cruzeiros
me. E o povo de Ieragué e cíncoenta centavos).do Sul, possue quallda- O diretor do Grupo Es-des assim elevedas. colar Abdon Batista, Pe-Tivemos palpável prova dro José Bosco e a Ligane "Campanha do Natal da Bondade do mesmodo filho do Lázaro". estabelecimento agrade-foi recolhido e enVia-I cem, profundamente, a to-da ao Departamento de dos contribuintes.

Banquete das Forças Armadas
Rio, 29 (C. P.) Hoje, as 12
horas, teve lugar no Pa
lacio da Guerra o ban
quete de 1.Ono talheres
que as Forças Armadas
ofereceram ao General
Eurico Gaspar Dutra.
Em nome dos homena

geantes falou o Briga-

deíro Trompowski, minis
tro da Aureonautica,tendo
o sr. presidente da Re
pública, respondido em
brilhante discurso, cheio
de demonstrações de fé
na democracia brasilei
ra, que o Exército im
plantou e defenderá.

-----�--------------------�------------
-

Nolas & Nolicias
A Assembléia Legisla

tiva foram encaminha
dos pelo governo os pro
[etos de lei, que visam
fixar em Cr$ 15,00 por
quinzena, o minimo do
imposto de vendas e

consignações no livro de
vendas a vista; o que
aumenta de 36 para 45
milhões de cruzeiros o

emprestimo com a Sul
America Capltalísação e
outro, de autoria do pes-
sedista Heitor Liberato,
que aumenta o selo da
taxa de saúde de 1 para
1 e meio cruzeíro.

-x-
No dia 15, caso não

haja prorogação, deve
rá encerrar seus traba
lhos a Assembléia Legís

lativa, que, alem de ínu
meros outros projetos,
deverá votar ainda os
Estatutos dos Funciona
rios Públicos e o Orça
mento para 1949.

-x-
O Congresso Bucarls

tico de Porto Alegre, foi
a maior de monstração
de fé catolica já feita no
Brasil.
Cerca de 300,000 pes

soas, vindas de todos os
recantos do pais e do
estrangeiro ali compare
ceram Alem do Legado IPapal, . D. Jaime Camara,
mais 51 Principes da I
greja e 600 sacerdotes
estiveram presentes a
essa reunião.

Morto Virgilio de Melo Franc o
Rio, 29 (C. P.) àntem'l dente da UDN de Minasfoi essestnedo, em sua re- Gerais.

sidencia por um ernpre- Logo que tornou-se pugado que havia sido des- bllca a noticia do ínfaus
pedido por ter sido encon- to acontecimento, a aperrrado roubando, o deputa- tarnenro onde residia o
do Federal por Minas Ge- extinto, encheu-se de porals, sr. Virgilio de Melo lutcos e amigos tendo o
franco. sr Brigadeiro Eduardo
O extinto, éra um gran- Gomes, sido um dos prlde lider democrata, poli- melros a comparecerem.tico proeminente e presi-

------------------------------------1: -----------------------------------------

II ::�G� :�:���E�!::::: II r'''''Tra��'��riaiora'''''J'ara�'ua��'�;'''''''liii Com cursos de aperfeiçoamento no
.

ii ii P H iiii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii li il11 Doenças de Senhoras - Partos _ Clinica ii .. VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS
::ii Geral de Adultos e Crianças. i! .1:.' Jaraguá do Sul á Blumeuau IIii Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. ii

HORARIOSii TELEfONE N. 3 ii li Hii Ja,'agm\ do Sill - StH. Catarina ii 'ii JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU ::"
"

ii ��:���:�s6l�5h���. �::tf��· a�' ;g,roO��. IIICI
ii Estrada ltapO:ú�H�:'�: �aragUá do Sul iiDr•. A rquirnedes Dantas l�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#

••••G•••
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343 Empresa Sul Brasileira de Eletricidade S.A.

c::I, Ligação de energia elétrica

Clinico de OI�os, OUUi�8S, "Dril, fiafuant8
Dr. Arnainio Tavail"es

Pofessor Cotedrolico de Biologia do lostitlulo de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe Glos serviços cllnlcos e clrurglcos da espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por. concurso. da Assistencio Público do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da

I.Universidade do Rio de Janeiro
BL U M E NAU STA. CATARINA

NATAL DO FILHO DO LÁZARO

" JtííStantlna
corta os resfriados
e alivia a·s dôres

Locais··
ANIVERSARIOS

-Amanhã passa a da
ta natallcíe do Snr. Erní
lio Silva, funcionário pu
blico da Prefeitura Muni
cipal.
-Dia 2 o ônr. Louren

ço Watzko.
-Dia 3 o Snr. Sergio

Thomsen, contador e In
dustrial nesta praça; Na
mesma data a Exma ôru.
Ivone Luz Gottardi; espo
sa do Snr. Dr. Francisco
Goltardi, residente em Rio
'do Sul, e o ônr, Walter
Meier.
-Dia 4 a Sra. Iurta

ßretrheupr Marcano, espo
sa do Snr. Durval Mar
cato; Na mesma data o
Snr. Cassio Medeiros.
residente em Blumenau.

Aos aniversariantes
as felicitações do "Correio
do Povo".

Edital N' 2459, de26-10-48.
Emilio Eurico Ernesto Sie

wert e Alida Koch

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, no
Rio da Luz, filho de Ri"
cardo Siewert e de Alma
Döge Siewert.
Ela, brasileira. solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste dtstrito, ao
Rio da Luz, filha de Fre
derico Koch e de Ida
Kreutzfeldt Koch.

Edital N' 2458, de 25-10-48.
Victorio Bortolini e

Luiza Lucas

Ele, brasileiro, solteiro,
oleiro, domiciliado e re
sidente neste distrito, â
estrada Ieraguä-Esquerdo,
filho de Henrique Bortoll
ni e de Rosa Bressan
BortoJini,
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
estrada Iaragué-Esquerdo,
fiha de Luiz Lucas (> de
Ottilia Lucas.

CASAMENTOS
Realizou se qulnta feira

ulnrna o enlace matrimo
nial do jovem Egon Dou
brawa com a srte. Herthe
fischer.
Realizou-se ontem na

sala das audlencías os
seguintes casamento: Lou
renço Erschlug com ii Srta.
Clara Benkhardt; e José
João de Souza e Silva
com a senhora Carlota
Christina Lübcke Krause.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante 15- dias. SI
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legals
IRENE PEDRI,oticial

AVISO
A todos' que aparece

ram em meu terreno
dois. buros.

I
O dono poderá procu

ra-los na Fabrica de
Conservas de Walter
Becker.

SACOS DE PAPEL

de boa fabricação
Vende-se na Soe. Grafiea

�-------------------
Vistas da cidade BITTER AGUIA

se eleva pelas suas

qualidedes estomacae.g
Aende-se na Grafica

Avenida Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FRACOS E ANEMICOa!
Tomem:

fß 8 R I C ß Df M O U u S f C ß R PI n I HR IH
DE

Guilherme A. G. Gaedke & Filhos

PARA FERIDAS,._o,S-- e

ECZEMAS,
INFlAMACÖES,
COCEIRAS,
F�vEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

x
C:
.r
::J

Ç?o.
J)
CD
::J
tO
CD

AS PILlULAS DO
ABBA DE MOSS

Tome, saúde, usando,
como aperitivo, o gran
de estomacal

BJTTER AGUIA

SÃO INFALLIVEIS
Nd Prisêo de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
IN T E'S TIN OS

AGENCIAS INSJ"ALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,
Jarag�á do /$ul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e -Rio do Sul '.

ABONA ]URQS. AS SEGUINTES TAXAS
Depositos com juros- d dispos!ção-(sem limite) retirada livre . .'. 50/0t í disposiçiio copta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00 ( ��� com retiradas semanai,s sem avise até e-s 20.000,00 • . .;-

_
. 6% 4 �:

I lia �Dep. inidaI;; 9r$õO.09Q�(!)0 cjretiradas ,sem s/aviso e-s 20.000;00 ',50/0 t gGe O" liDepositos CO!ll ali$It,-�et.. diarla até Cr�Vl.000,00 4'/. P. retiradas '4 g •

lj� mjaviso prévio de 50 dias, 5'/'t,,6P _di�s 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dlas 1'/.

I
g lDep. a prazo �nxo-Pon 6 meses _61/2'1.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser pado o

1=
:eviso prevlo dé -2-rr1ese� .p��a retirada, quando findar o prazo- do'deposito. lBebidas Boss Lida ElDep. popúlares":(I!�i1�" a1'é' :�r$ 1 �.OOO,OO). Dep. inicial e-s 20,00, com reti-

i � .��radas semanais serr avrso ate e-s 1.000,00 5/12"j.

i
.: :.:....:,:;�

. Dep. limitados-(Limii'e até Cr$ 50.000,00) Dep, inicia.1 Cr$ 20.000,00 com
.........,._,._�....-",...,,---

retiradas de 5.000,00 cruzeiros semanais sern avise .... 61/2'/. t
_

Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com (4
retiradas sern aviso eré 5.000,00 cruzeíros semanais.. ... 7'/. é{
Faz todas as oparações banearla.s, corno sejam: cobranças, deseont�s, •épa••es, depositas' em contas correntes, depositas de valores, etc. etc.

11MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ
(

_ Serviço atencioso e rápido====== �����������--����������������I���

Fastios, Azia, Vomitos,
Pes a d e lo 5, J n dis 9 e.s t õ es,
Co l í

ce s do Figado.
Gazes, Disestões Penosas,
Dôres no Esfomago, M�o
Hellte, Retençdo de BJUs.
- -

Vende-se em toda parte.

::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::!::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::.::::::::::::.":::::::::::::

DE SOUZADr. LUIZ
ADVOGADO

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

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

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S. A. I_ Casa de Moveis 1Vitõrio Lazzaris
Jaraguá do Sul - Bua Domingos R. da lova

®®IMoveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-se -IVidros. Molduras pera Quadros qualquer
tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerarios.

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS
FíSTULAS
Ú-L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS

_ DARTROS
MANCHAS

I i" ELIXIR DE NOGUEIRA"

11 CONHEOIDD HA 71 ANÖS
• VENDE·SE EM 'ÔDA PARTE.

Uma Iir.na 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 Vol ts, 50 ciclos.

.JOINVILLEMatriz:

(Sob Administração do --Governo Federal)

••a. " ••SS. 811111... IREelltllA
••••ElIe. Eil ES.GQ"I�

•• :I

Papel Celofan ii CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ- E GARGANTA,- ii
ii moderna e primorosamente instalada do ii

e !IDR. SADALLA AMIN II
e !� CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS li

i! ESTADOS .DE SANTA CATARINA � PARA�Á... li
ii «Rua Abdon Balista - defronte A Noticia » iiSoe. Graííca Avenida il HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 nLlta. H _ .Joinville - H

Branco, de côres
estampado, recebeu
oferece.

BOMBAS para uso dcmestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com válvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
servindo. até 50 metros de profundidade.

Sortimento completo e variado de LUSTRES, OASTIÇAIS LOBOS, de
ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e
.

força de qualquer capacidade.
Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenrterá com presteza a l1,ualquer

pedido de instalação de luz e força.

TABOAS de PINHO ��_QJfAi:;;,a�4J,. çP:QP��
de IR e 5a qualldede 0-

!! CALÇADOS J�

�' _IRG,a I! ���:;�e:a��sd�efeiçô<s,! I �ao OS m�lnor�s � mais ijaratos ,
� Bitter Aguia Puro i I

PRODUTOS DA:: ,
---------------

ínãusma de CaRc21d!(())§
PASTAS ESOOL� - (G(())§clhl Krm21([))§ §: Ao

(Bolsas)

�
CAIXA POSTAL, 11

vende-se na Graííca JARAGUÁ DO SUL· S. Catarina
J""'- ..""h....1!&'Jh�.....1!&lh4 e"o nAvenida Ltda. .. e-..,-.........-� ,..... C a

CO lIRA CISPI,
QUEDA DOS CI

BE!�S E DEMAIS

UECeOES DO

tOURO CAURUDO.
''T<J�lIêcH:�PI.!-AR
POR '(�;c�d:l-iC'A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- Domingo, DIA 31-10-48 -

r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i.: ::

" Tratamento em poucos dias pOP II
n Sífilis Esquemas Amepicanos It
�.�. Aplicação de Penicilina e Estreptomicina pelo Gota a Gota. :1:1:t

Tratamento rápido da Blenorragia, Prostatite e Impotencia. II

" Doenças Vànereas Cronicas no Homem e na mulher. II
h - Todos 03 tratamentos são controlados por exames de II
� Laboratorio proprio. Dispomos de inatalaçõea ;;g ii

li para clientes do interior. li
ij Serviço de Vrologia especialisada H

I ][Dr, !WO:Acyr Yg'lUlatemy e lEdgar lBl, lilbas II
ii Rua Oandido Lopes 179-2°. - andar - Das 19 ás 21 horas iiS1 •

::

.� Correspondencia: Caixa Postal 461 iifi
r

U CURITIBA.PAHANA' II
��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::�j

PAG.5

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de prontoefeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios
Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIRA

•
MINAIfCOBA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- jOINVILLE

Ilwa J J!!!IHII__U II I i1�
I Dr. francisco Antonio Piccioni I
I MÉDICO I
I Formado pela Faculdade de Medicina da ILlnlversidade de São Paulo.

I
.

I Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de
..

.- .. Misericordia de São Paulo I
-----.---

��
,

ilu CLINICA GERAL-CIRURGIA ·1-FREFEITURA MUNICI- . nmornla a I P��tos • Doenças de Senhoras, Hornens > Moléstias internasU u lJ "iI e externas: Pulmões • Coração • Estômago • fígado . Rins

'1
PAL DE JGUÁ. DO SUL Im Doenças nervosas· Sífilis· Doenças venereas > Doenças da

.

EO·ITAL m'"
péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.Escrituração Mercan-

til. Contabilidade _

I
ESPECIALISTA. EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.

Registo de Firmas - PROVISORIAMENTE CONSULTAS DAS 8 Às 12 E DAS 2!ÀSIDefezas Flscels > I 6 HORAS EM CORUPÁ. NO HOSPITAL BVANGELICO.
Contratos - Naturall- II AS 2As, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM NEREU

..sações - Cobranças-
IServiços Comerclals , iii R�M05 DAS 2 Às 6 HORAS DA TARDE. �

em geral.·' II! CORUPA :-: SANTA CATARINA I1;!!!!;liEIIE_E!!liEiEiliEli iilalll!llEllii!EiElili!iiiE5l!!ll!ll1EE

Dr. Wal�8miro Mazureehen
e.SA 81 ••'81

Rua Mal. Floriano n. 152 :_ JARAGUA
C!inica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterizaçäo

I - Raios Intra-vermelhos e azuis.

OOOOOOOOOO�OOOOJlOO�OOOOOO��OO�00 Adolf Herm. Schultze �� MARCENARIA EM GERAL .

Im Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo!> da
- � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS .

_-----.---- 00 Mantem um estoque permanente de todos os tipos 00
!!""""

.______g
de Mob�ias, especialmente para escritorio. 00Não sofra de INSTALAÇOES CD.MPLETAS DE: 00indigestões; use Dormitorios, Salas de Jantar

IBitter Aguia Puro 00 Cópas, Escritorios, Moveis rusticos e outros.

� MOVEIS AVULSOS COMO:

2:3:S1 Cadeiras �-

Poltronas fixas e giratorias 2:3:S
��� Mesinhas de centro e para radio 00
Cure seus males e poupe seu 00 E entre muitos outros. a 00
bom dinheiro comprando na � Caixa Registradora marca "RECORDO> 00
FARMACIA NOVA � At�mada pela. sua etici�ncia, substitu 00___________ 1 indo as CaIxas Registradoras de �

de ß.OBERTO M. BORST elevado custo.··------- 2:3:S
a que dispõe de maior sortimen- 00 Toda a Mereadoria á pronta Entrega 00
to na praça e oferece seus arti- 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 00

a gos á preços vantajosos, 00 Jaraguó do Sul Sta, Catarina 00.

li I
Rua Mal. Deodoro, 30 • Jaragua oooooooooooooooo�uoooo�ooooooooBANCO INDOST�!�Jo�OR�E�SPdEI��R'V�AeCs�N�����:::��C!RRA$$ ß4}"0�ooAoo"�00!00,.Aooo�i:!.ii:. I

FI LM ES _=sEO......,!!EJ""""'�==-

K d k 6 X 9-120 620 IFebres
.'

(Sezões, M�lárias, �I

.:::i:::S:::S:::
O a e

I� Impaludismo IIIgarantido até o fim de.o: . Maleitas, Tremedeira ßl
Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 1950 e-s. 15,00 só na II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM. - I

End. Telegrafico "INCa" CASA REAL. I� "Capsulas Antisesonicas I
MAT��;:P���J1�fTelefone, 731i I� Minancora" �I

Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran li {f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\'i fi Em Todas as Boas Farmacias I
ças, descontos, emprestimos, financiamentos mediante cau-

'::i'::.:,,::i::::: !:.�:�. PnrrOl' n rln Onun i.::.i:�: il,I." É' um produto dos Laboratorios MINANCORA I_'ição de titulas comerciais, passes, etc., aceitando doeu- lJ U lJ U Uu rU' U Iii

:��;; ;:r�/�:r;;:;��a, o�e�:n��:��:S�:;2�O�/O� ':;:.'::.=:
ii ISSIIIIORA PARA 1949 ii �EE�����"","""",.JDisposição, sem aviso, com retiradas livres !S

T d � ii

.:i.:i queO taoSmaaSrempessuoma� :i.:�,·pard qualquer importancia:: u
_ .

::;as:�:Dp���n�i�:;::: �::e:O.OOO.60 3'í' ii ii �::�n�I:�:d::�9!9��� II o;:=Ai;;;;=B;t:lh;':;:::�::�:b��i���i�te� ��t�edCr�r:'o�o�� �:::�::: II ��Ii:1��e;�,e p�av3 liCom Aviso de 100 dias 5% :: ré f d D b
::

Prazo Fixo de 6 meses 5% ::::i.I,S::.'
ii �ee 1 ��8. e ezern ro

:.!..IPom Aviso de 120 dias 5 1/2%Prazo Fixo de 12 meses 6%
:.:.i

A OERENCIA .Ii.Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
ii ii

A econom ia é a base da prosperidade ii !!
:: Façam seus anun- SiDeposite as suas economias no .i.S :.:'. I .s.scios de fe icitaçõesBanco InJustria e Comercio Je Santa Catarina SIA. H .r.: ii.. de Bôas Festas eHORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas :.::' ::.=: 1.).. ii

ib d Feliz Ano Novo,::os sa ados as 9 às 11 horas
.... .i·li ·.i::::nesta fulha.a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a:: :: ::

-

- \.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!.:

NA FALTA DE
APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indilpensayel
o UIO do

IODOLINO
DE ORH

De ordem do Sr
Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul,
torno público que,
durante o corrente
mês de Outubro, ar
recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na
Intendencia de Co-

. rupá, o imposto
PREDIAL,

2. Semestre
Não satisíasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

,contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da Pre-

feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
2 de 10 de 1948.

F. VOSGERAU

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES- -
TRAftSPORTES - AUTO

MOVEIS.

Tesoureiro

oEPENoENCIAS EM:
Araranguã
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
floriariopolis
Gaspar
lbírama
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

AGENCIA: Jaraguá do Sul

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS :g TROPICAIS, E

DOENÇAS DA �ÉLE.
Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
-RAIOSX-

Diretor Médico do Hospital "São José'
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER· HORA

................................................................................................................................................................................................................... , ..........•......_ .
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Declaração
Eu abaixo assinado,

declaro por este ,:.meio,
que retiro todas as pala
vras injuriosas que profe
ri contra a péssôa de Os
car Fietz, e que conside
ro tudo por terminado os
nossos negocioso

LcoruPá, 21-1048.
MIGUEL MAURER

CAIXA POSTAL, 19
Fundado em 1919

, TBLBFONB N.
o 39

Diretor-Gerente: PAULINO PEDRI

ANO XXIX - JARAGUÃ DO SUL Domingo, 31 de Outubro de 1948 - Sta. Catarina - N. 1.514

Está cérto Està errado Constituição Federal
* A providencia tomada pela policia no sentido

de üxar os pontos de estacionamento dos euros e
dos hipomoveis de aluguel.* A préssa com que, após cada chuva, o sr, Pre
feito dererm.ne o enchimento dos buracos das ruas
centrees.

* O sr. Deputado Artur Müller, ao defender na
Assembleia Legislativa, em magistral discurso, os
-dtrettos de Jaraguá do Sul face ás pretensões rerrl
toriaes de S. Bento elo Sul. Dita defesa bem mostra
o amôr e carinho com que o Deputado Artur Müller
defende os interesses da terra que o elegeu.,� A constituição de urna comissão de deputadosestaduaes para apurar e responsabilizar cértas autori
dades policlaes e judiciárías de Araranguà, autorida
des essas que, perdendo totalmente a linha, envolve
ram-se em politica praticando desatinos e injustiças.Oxalá sejam devidamente punidos os culpadospois, assim, a lição frutificará.

* O "carro da agua" ser visto tão raramente em
função e, quando o faz, é ida e volra sôbre o mes
mo rrêcho assim como quem diz: _;, "Eu só molho o
têrço da Prefeitura".

(Continuação da ia. Pagina)
gressões disciplinares, trangeiro por crime po·não cabe o habeas-cor litico ou de opinião e,
pes. em caso nenhum, a de
§ 24. Para proteger brasileiro.

direito liquido e certo § 34. Nenhum tributo
não amparado por ha- será exigido ou

.

aumen
beas-corpus, conceder- tado sem que a lei o
se-á mandado de segu- estabeleça; nenhum será
rança, seja qual fôr a cobrado em cada exerci.
autoridade responsável cio sem prévia autoriza
pela ilega1idade ou abu- ção orçamentária, res
so de poder. salvada, porem, a tarifa
§ '25. E' assegurada aduaneira e o impôstoaos acusados plena de- lançado por motivo de

fesa, com todos os meios guerra.
e recursos essenciais a § 35. O poder público,ela, desde a nota de cul- na forma que a lei esta
pa, que, assinada pela belecer, concederá as
autoridade competente, sístêncía judiciária aos
com os nomes do acu- necessitados.
sador e das testemunhas, § 36. A lei assegurará:

enviado I serà entreg�e ao prêso I - o rápido anda
dentro de vinte e quatro mento dos processos nas
horas. A instrução cri- repartições;minaI será contraditória. II - a ciência aos in-
§ 26. Não haverá fôro teressados dos despachosprivilegiado nem juizes e das informações a que

e tribunais de exceção. êles se refiram;
§ 27. Ninguém será II - a expedição das

processado nem senten- certidões requeridas paciado senão pela auto- ra defesa de dereito;ridade competente e na IV - a expedição das
forma de lei anterior. certidões requeridas pa-§ 28. E' mantida a ins- ra esclarecimento de ne
títuíçäo do jürí, com a gOClOS administrativos,
organização que lhe der salvo se o interêsse pú-
a lei, contanto que blico impuser sigilo.

,seja sempre ímpar o nú- § 37. E assegurado a
mero dos seus membros quem quer que seja o
e garantido o sigilo das direito de representar,votações. ,da defesa do mediante petição dirigi-O anuncio é a alma do réo- e a soberania dos da aos poderes publícos,veredictos. Será obriga- contra abusos de autori
tóriamente da sua com- dades, e promover a res-petência o julgamento ponsabilidade delas.
dos crimes dolosos con- § 38. Qualquer cida-
tra a vida dão será parte legitima§ 29 A lei penal regula- para pleitear a anulaçãorá a individualização da ou a declaração de nu
pena e só retroagírá lidade de atos lesivos do
quando beneficiar o réu. patrimônio da União, dos

§ 30. Nenhuma pena Estados, dos Municipios,passará da Pessoa do das entidades autãrquí-
delíqüente. cas e das sociedades de

§ 31. Não haverá pe- economia mista.
na de morte, de bani- Art. 142. Em tempo de
mente, de confisco, nem paz, qualquer pessoa pode caráter perpétuo. São derá com os seus bens
ressalvadas, quanto á pe- entrar no território na
na de morte, as disposi- cional, nêle premanecer
ções da legislação mili- ou dêle sair, respeitadostar em tempo de guerra os preceitos da lei.
com pais estrangeiro. Art. i43. O Govêrno
A lei disporà sôbre o Federal poderá expulsar

seqüestro e o perdimen- do território nacional o
to de bens, no caso de' estrang.eiros nocivo á
enriquecimento ilicito, ordem pública, salvo se
por influência ou com a- o seu cônjuge fôr bra
buso de cargo ou função sileiro, e se tiver filho
pública, ou de emprêgo brasileiro (art. n. os I e
em entidade autárquica. II) dependente da econo-

§ 32. Nãn haverá pri mia patE'rna.
são civil por divida, mul- Art. 144. A especifica
ta ou custas, salvo o ca- ção dos' direitos e ga-
so do depositário infiel rantias expressas nesta,
e o de inadimplemeItto Constituição não exclui
de obrigação alimentar, outros direitos e garan
na forma da lei. tias decorrentes do re-

§ 33. Não será conce gime e dos principios
dida a extradição de es· que ela adota.

>, A cachorrada continuar á sôlta pelas ruas er
guendo constantemente a pérna sôbre o artigo do
Código de Posturas. Assim tambem é demais, é não
ter nada "com postura".

* A alta alucinante dos prêços, que vem se
verificando nos generos de primeira necessidade,
está a merecer das nossas autoridades providencias
energices e urgentes, A propósito: por onde andará
à Comissão de Preços de Jaraguá???

* O cobrar-se a taxa de Limpeza Pública .quando aquéla vistósa carroça que ostentava a legenda"Limpeza Pública" ha muito que deixou de circular.
Desaparecendo a carroça é justo que carregue

a taxa consigo.

Si O caro leitor achou algo interessante ou exquisito mande dizer para o "Correio doPovo" si julga que Está Cérto ou que Está Errado.
A direção publicará com muito prazer, nesta secção" tudo que lhe fôr

inclusive aquilo que "Está Errado". .. si estivér cérto!

�(Confessor - do Regime»
O Snr. Pereira Lira desempenha
as funções de mensageiro dos

«bilhetes azuis» ...
o vespertino «A Noti- II tração, lá foi o sr, Pereí- visitado, se ainda nãoela», sob o titulo

«confes., ra Lira entregar-lhe com jantou, perde a fome; se
sor Regime», publica urna surpresa os passaportes. está jantando, a comidanora da qual destacamos E com a pratíca que tem aumenta na boca, e a
o seguinte trecho: cO a- de representar esse papel agua não desce; e se acatual governo tem um con- no drama governamental bou de jantar as perturbaIessor para os seus con- pela manhã, esteve no ções digestivas são hordenados politicos. E' o gabinete do er. Morvan rosas ...
Pereira Lira, que desem- Figueiredo, que o recebeu E se acontece tratar-sé

. penha galhardamente, as apavorado e com razão. mesmo de uma visitafunções de mensageiro Estava demitído. Hole . amistosa, quando o sr.dos <büheres azuis» ningem recebe, sern so- Pereira Lira se despede,Quando um prefeito desta bressaltos, a visita do sr toda a familia enche oscapital se recusou a eceí- Pereira Lira. Quando o pulmões, num suspiro defar as imposições desce chefe do gabinete CiVi11 alivio: «ainda não foi desbidas na sua adrnlnls- se anuncia, li Iarnlliu do ta vez» . . .

AVISO
Aviso a todos quantos

possa interessar que a

partir do dia 24 de Ou
tubro não me responsabi
lisei mais por débitos que
a minha mulher Anna Sie
verdr, venha a levantar
nesta cidade.
Jaragu� do Sul, 23/10/48.

ERVINO SIEVERDT

negocio!
Anuncie no Correio do Povo e verá

baixo do nivel do solo.
de que resultou pare o

gräu geotermico G valor
de 68 metros.
É possível fazer-se, be

seado nestas considera-
ções, o calculo aproxime.
do da espessura provávelI rão. é efeito do calor te- da crosta terrestre. Adolurlco, e esta constância rando-se o valor de 30de rempereture só é alte- metros pera o gráu geoOs ilustres professores,

I
rlcalrnente atreves da cros- rada com as tempestades rerrntco, e urna profundi-Dr. Ruy de Lima e Silva ta pera que a ternperaru- acompanhadas de trovões, dade de 60km. a rempee Dr. Valdemiro Potsch ra cresça de 1 gráu centi- em que a temperetute ehe- ratura seria de 2.000 gráusescrevem em seus trata- grado. ga a elevar-se em 2 graus e ai estaria portanto o i·dos sobre Mineralogia e A principio, quando se c�ntigrados, voltando po· nicio da barisfera. EssaGeologia:

'

começa a descer, vão de- rem aAo �atural, cessada a
espessura provavel é simJráu Geotérmico: saparecendo as variações ocorrençla).

,

I plismente mais ou menosA pirosfera se manifes térmicas que se observam Das diversas observa- a centesi:na parte do rai�tCl pela existencia do na superfíCie e causadas ções feitas em pontos di· terrestre. Represehtandogrãu geotérmico e pelos pelos ,fenornenos meteóri- fer�ntes concl�iu-se para o se, por conseguinte, afenomenos de vulcanismo. cos e pelas transições do grau geotermlco o valor Terra por meio de umaO grlÍu geotérmico dia para a noite e das es- medio de 3(1 a 33 metros. esfera com um decimetroconstitue propriamente u· tações. O gráu geotêrmico de· de raio, a espessura dama manifestação da exis- Em certa profundidad'e pende da natureza das crosta seria representada. rência dessa pirosfera, em- a temperatura passa êI ser rochas dtravessadas e por por um milimetro!quanto os fenomenos vul- constante e dai por dian- isso é bastante variavel. Compreende-se assimcaniços mostram a actl. te cresce regularmente. (A No Brasil foram feitas perfeitamente que formidavidade geologica do nu- constância de 36,4 gráus observações na mina de veis consequencias podem.

cleo central. centigrados no volumoso ouro de Morro-VelHo, a- ser acarretadas para essaChama-se gràu geotêr- reservatório das águas tualmente a profundidade pelicula tenue pelas osci-mico o número de metros "Santa Catarina, quer se maxima na Terra, pois lações e variações da e-que é prec,iso desc�r ver- ja inverno, quer seja ve·, iá atingiu 2.200 metros a- norme massa central.

AGUA:

...........................................................................................
larvaIDld}(()) C(())m §a1l1l21.'(()) (Marca Registrada)
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