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ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL Domingo, 12 de Janeiro de 1947 Sta. Catarma - N. 1.408/ ção politicá. ""'-:-.

" .

Se quizeres a felicidade do nosso povo e progresso do municipio, respeito a liberdade e direito de manifestar nosso pensa

mento, votai· no grande industrial Irineu Berahausea, homem honrado e trabalhador, pois ele representa para nós} um
simbolo de garantia e segurança.

(Do manifesto do P.R.P. de Chapecõ apoiando a candidatura do
sr. Irineu Bornhausen).

BITTER AGUIA
é o grãnde estomacal

da época.

Irineu! Irineu! Irineu!
A Pe.dido

o Sr. João Ehlert foi
Para Deputado Esta- taxado de 5a. coluna e,

dual: sr. Artur Müller; como tal, afastado das
-----,;,.,.--.------------

funções de professor du-

O GrUpO Escola.r "São Luiz" rante o estado de guerra.
Após as eleições de 2

de Dezembro, com a ví
manterá oe cursos: PRIMARIO ELEMENTAR toria do Brigadeiro, em

desespero de causa em (4 anos) e PR!MÀRIO COMPLEMENTAR, (2 anos) Rio do Testo, os políticos
que se encontram e isso pessedístas acharam de
é ja umjmal incuravel Os alunos que terminarem o I'. ano do antigo bom alvitre reconduzí-Io
deles Curso Complementar em 1946, poderão fazer o 2 ..

. ao cargo que antes ocu-
Mas que um populista em 1947. "t d

A matrícula poderá ser feita ou renovada a para, com o propost o e

que até pouco era todo dêle se servirem para
Iríneu e q partir do dia 27 pare ambos os cursos.ue agora "evo- fins politicos, na átual
luiu" de opinião, fizesse RETRIBUIÇÃO MENSAL PARA 194í': Cr$ 25,00 campanha eleitoral.
coro com aqueles, é sim- 2 E, realmente, o nova-
plesmente lamentaveI. mente professor Ehlert
Nesta hora, deve ter-

NI' arregaçou as mangas e,
se arrependido do gesto O as e esquer-ido do que lhe
com o qual pretendia ca- fizeram, trabalha como
var mais uns votos, pois N I-

-
um dezesperado pela

os seus proprios correI -
. O leIaS candidatura a cujo lado

gionarios repeliram a in- formam os seus detrato-
famia. '

D C r I
'

bí Como breslleiro, e amí- res de outrora.
, Mas precavenham-se os

. a me o, arce ISpO
eleitores, pois tem mais. de São Paulo desmentiu go pessoal e admirador Mas, acontece que o

a tí
. '.

ul d d do novo secretario povo cada vez "enxerga"
Não foi ainda a ultíma no reia vere a a e

.:".'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:.\. cartada, pois preparam- que a U. D. N. havia fei- so posso me regosijar IDI.daois leá o EI.htolefretll!lzã� tceom

.. ..

se novas f t to acordo com o parti- com a escolha, pois é s mu ,-,,-

:I ...! Elel·tor :1:1 Irineu B���������n r: do comunista, pois foi o um dos vultos mais in- meteu a indignidade de

Artur Müller. Partido Progressista que signes e grande amigo

II J a r a U u a e n s _ II te�a�ßco��rnaas ���i�:'
fez tal acord�� dOI::I���'� se tal nome- ���(����5�29��;OeO)��e���

:: :: tambem essas não preva
O Superior Tribunal ação deve ser ligada ,á efetivo de dois biliões

II .f.1 Iecerão:
-

Eleitoral cancelou o re- nova orientação do Esta- oitocentos e um mil é
O candidato naru- Os jaraguaenses ja fo gistro da candidatura de dos Unidos em sua poli- cento e-sessenta e nove.

;.:i.l:! ral para todos nós é :.:i!.:; ram tapeados, hoje nã� Ugo Borghi pelo P. T. B. tica exterior, visando A frequencia media foi
Artur Müller. o serão maís. que fora concedida pelo sobretudo uma nova de dois biliões trezentos

..
:1

..
:1 Vt?tar em �ütr01t.é

...
:1

...
:1 DOb diretorio da U.D.N. Tribunal Rexgional. gdUaserraChoaunCaeclaorol'ardsenapÇaãrOa e trinta e três mil seis-

pra icar uma mgra 1- rece emos a seguinte. centos e noventa e seis, _

dão pare com aque- nöta; . Cumprindo o tratado dar combate ao comunís- enquanto a aprovação _------.---_
Ie que, por mais de A União Democratica comercial, foi feito o mo respondeu: 'Marschal em geral chegaram ape-
50 anos, lutou pela Nacional, seção de S. Ca- primeiro embarque de conhece perfeitamente a

nas em um' bilião quin-
grandeza de Iaraguä tarina, para desfazer as

íazendas para a Argen- situação atual hentos e vinte e dois
e defendeu' sua po- intrigas espalhadas pelo tina. -x-, do mundo em consequen- mil quatrocentos e doze,
pulação contra todos PSD faz publico que não O Presidente da Repu- cia da guerra e as pers- e as conclusões dos cur-
os que aqui aporta- celebrou aliança, nem

blica recebeu. um tele- pectívas do futuro com
sos limitaram-se a duzen-

rem com intuitos su- mantem compromisso grama comuDIc�ndo que os perigos decorrentes. tos e trinta e oito mil

::::.(::1:.
balternos de explora- i:::.·.l:::· com qualquer outro par-

.tendo os pessedístas ata- E' provável q�e. trate de seiscentos e vinte e seis.
ção. tido, marchando sozinha c�do uma caravana ude- ve,ncer as _dlhculdad�s A região sul contribuiu
Ele nunca diferen- para as urnas sem recu- DIsta, m�rreu um destes ate agora msuperaV�I& com a metada daquele

H ciou entre ricos e po- ii sar entretanto o apoio e
e na re�lI.ca um daqueles e que tardam os anseios total das unidades escola.

!! bres, entre emprega., li a solidariedade de todos em Espírito Santo. de se o��er uma paz res, como quasi metade
11 dos ou empregado- li os

.

Ca ta ri ne nse s.
-x =. duradoura . da matricula geral. A

11 res, entre pretos' e ii livres e concientes Val haver racionamento -x- região leste rigula em

ii brancos, a todos ii integados na defesa d� ne carne no Paranà' e De acordo com os nu- segundo lugar, vindo em

ii sempr� atendendeu 11 seus principios constan- talvez: tambem �m Santa meros levantados pelo seguida o norte, centro
ii com a mesma bon- i! tes de seu programa. Cata�ma a partIr de fe- serviço de' estatisca do e oeste. No que se refe-
ii dade. i! Os unicos compromissos verelro deste ano. Ministério da Educação e re ao ensino supletivo,
!! Conhece todos os l! assumidos pela UDN pe-

-x- Saude, reshlmido as apu- a matricula geral subiu
ii nossos problemas e ii �ante o povo catarinense O General Gois Mon- rações proviso'rias que os a cento e oitenta e qua-
11 os saberà defender ii são os que se acham teiro, ouvido sobre a orgãos regionais elabo- tro doze. O ensino com-

11 com ardor e o pa- ii inscritos na plataforma nomeação general Mars, ram, estiveram em fun- plementar ministrado em
11 triotismo que nunca ii do seu candidato, o qual, chal para ministro' do cionamento durante o ano mil setec entos e trinta e
li lhe faltaram t ii uma vez vitorioso nas Exterior' dos Estados passado, em todo o Pais, cinco mil unidades tSCO

i! A 19 de Janeiro, ii urnas os satisfará religio- Unidos. declarou o se- quarenta mil e duzentos lares, com três mil oito-
!! as urnas deverão pa- H mente. guinte: e trinta e cinco unidade centos e quarenta e seis
ii gar todos os benefi- li ( Florianopolis 8 Janei- ., Certamente eu não I escolares para o ensino professores, apresentou
ii cios que esse nosso :: I ro de 1947. posso interpretar as con- primario fundamental co- melhores resultados com

ii digno comNnheiro 11
I

Adolfo Konder, presi- dições politicas norte mum, servida por oitenta I cincoenta e quatro mil

ii tem feito a esta bela 11 dente, americanas que determi- e seis mil quatrocentos seicentos e quatro alunos
ii terra e a este bon- H João Bayer. Filho, se� naram a ida de Marshall e dezenove docentes. A matriculados dos quais
ii doso povo ii cretario Geral. para o importantismo matricula geral atigiu 8, quarenta e seis mil oito
i! Diretório da H.D.H. li Paulo Fomes, sub-se- posto até agora ocupa- três bilhões, duzentos e centos e quatorze com

":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�..: cretario. do por Byrnef'l. noventa e cinco mil e frequencia efetiva.

. É o brado geral de san-I Em Campos Novos rner os alicerces do PSD.)
te Catarina ao Candidato 1.050 cavaleiros o iJg'uar- pois obrigaram o snr Vi
do Povo. Caçador apre-I

davam fóra da cidade e o ce-Presidente da Republi
sentou o movimento nun- escoltaram até a entrada I ce a se abalar pelo ínre-
ca visto, pera recepclo- triumfante. rior do Estado pera pro-
nar Irineu Bornhausen, curar salvar a situação
formando com 80 euro- Em Laguna e sul do precaria em que ficou o

moveis um cortejo triurn- Estado as mesmas de- ilustre candidato Dr. Ader
fal. Na frente,

.

entre ope- monsrrações, com a solt- baI Ramos da Silva.
rarios, empunhando a ban- deriedade de todos os fer
delra de Santa 6Catarina, roviarios da 'Estrada 00-
que aqueles lhe ofertaram na Tereza Cristina.
seguia o grande candl- Essas demonsrrações de
dato. solidariedade fizeram tre-

As cedules pera vota

ção em Ieragué, que se

rão f', são as seguintes
Para Governador: I ri -

neu Bornhausen;
Para Senador e suplen

te: Drs. Adolfo Konder e Pla-
cido Dllmpio de Oliveira. -.

_'---

Pare S�nador e suplen- Negada assistencia religiosa
te : Dr. Joao Bayer, snr. Arnol-,. • •

do Luz ou Dr. Henrique Rupp Ju- as cnenees CUJos pcns com-
nior. ••

d
Para Deputado Federal: parece�aIn ao COmICIO· o sr,

Dr. Afonso Gullhermino Wander- Iríneu Bornhausen.
ley Junior.

As façanhas de um Pro
fessor Municipal em

Rio do Testoia

se negar a lecionar dou
trina religiosa (pois tam
bem recebe da Comuni
dade .

Evangelica para
esse fim) às crianças
cujos pais compareceram
ao comicio do Sr. Irineu
Bornhausen.
Esperamos as providen
cias da Comunidade Eva
ngelica de Rio do Testo.
Não sabemos se o Sr.
Ehlert.: com isso, está
querendo auxiliar o co

munismo, pois evitar a

formação cristã do cida
dão de amanhã, não
deixa de ser um passo
nesse sentido.
Rio do Testo, 9 de

Janeiro de 1947.

o REPTO
A União Democratíca

Nacional, pela pessoa de
seu presi dente e secreta
rio, Dr. Adolfo Künder
e João Bayer Filho, lan
çou um repto A Noticia
e aos que espalh aram' a
infamia de um conchavo
com,n paxtido comunista,
para provarem o que di
seram, sob pena de pas
sarem por réles. Irres
ponsaveis.
Como ê natural,' eles

encolheram.
Que os pessedistas

usem dessas torpezas é
compreensivel, dado o

A PRODUÇÃO AU
TOMOBILISTIOA
'NOS EE. UU.

Washigton (SIH)-A pro'
dução de automoveis e

caminhões nos Estados
Unidos alcançou novo

nivel de após guerra na

semana que te rminou a 14
de dezembro, quando fo
ram fabricados 94.285 veí
culos. O nivel anterior
mais elevado havia ocor

rido na semana termina
da a 23 de novembro.

Inalterada a sí
tuaçâo dos Em
pregos nos

EE. UU.

Washigton (SIH)-O ni
vel de emprego em ati
vidades não agricolas
aumentou no mês de no

vembro em 7QO.000, ultra
passando a cifra dos ...
49.000.000 e estabele
cendo verdadeiro record,
ao que informou o Bure
au de Censo norte-ameri
cano. Teve prosseguime
to o declinio no trabalho
agrario, anulando por
conseguinte as Ipelhorias
verificadas noutros seto
res. Dessa forma, o nivel
total de 57.000,000 de em·

pregos em novembros
permaneceu virtualmen
te inàlterado em relação
a outubro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os fieisvotos dös fieis,cristãoscristãos,
-

sao para os
(D. Carlos Carmelo - Arcebispo de São Paulo)

Lavradores Edital A VIS O
Posto Jaraguá Ltda.

de
Santa Catari na Imposta sobre Tabacos e De

rivados e sObre Bebidas Alcoo
Iicas.

rRINEU BORNHAU- dídato ao govêrno de
SEN, filho de modestos Santa Catarina. Graças a

lavradores, conheceu co- Deus, chegou a ocasião
mo tu a vida do carngo de elegeres, com o teu
e as tuas necessidades. voto, um catarínense que
Tens agora o teu can- tem capacidade para fa-

. zer o progresso de nosso
------.----.

Estado e a felicidade do

� t� I � T � � I � Il nosso povo.
Sabes bem o que é um

homem prático, que nun

ca foi politico nem gran
fino. Um homem, como

go da lavoura e do tra
balho, é o teu legitimo
candidato ao governo de
ôarne Catarina..
Vota em

IRINEU BORNHAUSEN.

Comunica aos seus distintos freguezés,
que no corrente mês .de Janeiro,
não efetua serviços de concertos
de pneus e cargas de baterias.

De ordem do snr, Co
letor. torno publico que
no corrente mez de Janei
ro arrecada-se nesta Co-],
letoria, o imposto acima, ---------------------
referente ao 1'. semestre .

Ido vigente exercicio. O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

�:�::.�1�Jf��::lus1;� LOMBRIGUEIRA MINANCOBA
cado, poderão satisfaze-lo Vermitugo suave e de pronto
no proximo mez de Feverei- efeito Dispensa purgante e dieta!
ro com a muita de 20%. SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
Terminados QS suprací- ME o n. 1, 2, , e 4

rados presos serão extra- Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
idas as certidões de díví- Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

das pare a cobrança exe- remedias
cutiva. Compre hoje mesmo uma 1.0MBRIGUEIRA

MINANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- jOINVILLE

Assucar
BrancoArtur Müller, Oficial do

Registro Civil do r
" Distrito

da Comarca raraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casai-se:

CRISTAL

dispomos para pron
ta entréga.

fnDen�o R ß U· U�a.
::::,.� r?:::'
----------- Coletoria Estadual de
ra de Souza Sobrinho e Iaragué do Sul 2 de Ja
de Ana dos Santos Vieira. neiro de 1947.

Realizar-se-á dia 26 de Janeiro pro
xírno á Festa de São Sebastião, padroeiro

da matriz desta cidade.

ISeguros
�'YPIRANGA" Dr. Wal�emiro' Mazureehen

e.SA 8E .aUDE
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVE.IS.

,

Clínica geral medico r
. cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis."MEDICAÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO,DA -_ --.

·SIFILIS".
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 legaes. ..

ARTUR MULLER Oficial

II c,R::;H��:;f;g�;;;Lt:PsE- 11
!! Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !!
ii TELEFONE N. 3 g
ii Jal'agná do Sul - Sta. üatarína ii..

·--H

Edital n. 2151 de 8-1-47.
J.osé Grabwski e Carmem
Vieira de Souza Lins.

.

Ele. brasileiro, viúvo,
motorista, domiciliado e

residente nesta cidade,
. filho de Simão Grabows ..

ki e de Ana Goiski Gra-

É UMA DOKNÇA __vt.snOA
MUITO I"II:RleOaA ""·RA A "A
MíLIA .: PARA A RACA. COMO
UM 110M AUXIUAR NO TRATA
MIENTO ObSE eilANDE P1.Aen.o

us. o

bowski.
Ela, brasíleíra, viuvá.

domestica, domlcílíada e
residente nesta cidade,
filha de Francisco Víeí-

.. elprlua .. APRESENTA SOU

'NÚNlIDOAS "ORNAS. TAIS COMO'

ItEUNATlS_
PCII6prULAII
ESPINHAS

prlSTULoUI
Úl.Ctt..'"

IlCUMA8

....RIDAS

.""TR_

MANCHAS

..

E!!��,�.� H�O.�U..E}�A:!
TOCA p""".< �

a a

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO Df S. CATARINAS/A.
Fundado em 23 de fevereiro de 1935

---.----.� CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00
DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

�r::::n��á ·AGENClA: Jaraguá do Sul
Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
�:��1��as End. Telegraflee "INCO"
Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 75 ii

��i��i�:a nATRIZ: I TA JA í !::.:i:.::. Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.Curitibanos emprestimos. financiamentos madiante caução de titulos comerciais.

0IFbl�l.r:a�ama�aOPOIiS passas. etc•• aceitando dOcut���':o�Ii;Q��re. em custodia, medianta

�::.i:::.abona em C /Correntes os seguintes juros:Indaial

I A Disposição, sern aviso, com retiradas livres ::
Ituporanga

I'
.

20/0jaraguá do Sul pare qua quer ímportancia
joaçaba Com Aviso de 50 dlas e retiradas livres
joinville de Cr$ 1.000,00' 5%

t:��:a Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,()O
Mafra dep. iniciais a partir de Crê 20,00
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% ::

i�rl�íJl����6 ���: 1:/:: �: tf�:�r::s 5 1/�� :.::::1:::.S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
S. Joaquim A economia é a base da prosperidade

a'}1��:,:,,"'"'"''''''''''''''',,:��:·,,:��:::�,����;,���;);,1!;ff;�:,:�:�=:,:"'s:,:,�l

I Clinico �e Olhos, Ouui�os, nariz, fiarU8nta
Dr. Arllninio Tavares

Professor Caledralico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços cllnlcos e cirurglcos da espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis •

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.
Ex-Interno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
BL UM ENAU. • STA. CATARINAAuxiliar de Escri-

torio ..
Drecisa-se de um com pra
tica de serviços de escri
tório, inclusive noções de
contabilidade

BREITHAUPT & CIA.

,

Para Govern ador

IRINEU BORNHAUSEN
3x1

PET
III

COITRA CISPa.
QUEDA DOS ca·

BELOS f IJEMAIS

AFECÇÕES DO

�'3URO CABELUDO.
TÓNI_éO ,<;A:!,\!ÄR.
pOR, E.XC:ÉLtblCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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das a razão de Cr$ 10,00.
Diese-nos esre procer, que
estava presente na bilhe
teria, quando se deu o

caso. É que um individuo������������������������������=
depois de não q�erer pa-
gar entrada e apos algu
ma encrenca, jogou uma

nora de Cr$ .10,00 dizen
do, toma para o clube.
Aconteceu que este indi
viduo depois se arrepen
deu por certo de ter es

banjado o seu dinheiro,
foi contando a outros o Telefone n, 40,
fato, como si lhe tives- ---------------- �

ruação de lider. Espera-se sem pedido os to.oo man- a-,-,-,,-,-,-,,-,,-,-,-"-,,-,,-,,-,-,-,,-,,-,-,-,,-,,-,-,-,,-apois pera este embate Um go pela entrada, e, como
publico nunca visto em a mentira se espalha mui- =

o 'Ieragué, pois os quadros to depressa daqui a pou- =
•

são dos melhores e pro- co todo mundo já sabia -

perar lOSmetem uma luta sensacio- da cousa, e certos espor-
"..".,

nal. Parece que desta vez listas acreditando na hts- =
•teremos preliminar. Os toria do farsante, vieram �

segundos quadros do Bae- queixar-se ao nosso reda- =
pendi e D. Pedro estarão tor esportivo, pois sabem -
em ação. que este

.

jornal sempre = Votai em
.

A postos esportistas.
.

defendeu e defende os in-
-

-

teresses _ do municipio e
-

de seu povo, e que não ==

deixaria de solucionar a =

questão. Fica aqui pois o =
esclarecimento. Muito obrí. _
gado pois ao sr, Airoso, =Tambem o Acarai terá
que com seu auxilio veio - ca

a seu cargo domingo im- ajudar a por em claro es- =
portante prelio, terá que ta questão. Com esportis- =defrontar-se com o vice- tas deste naipe, que cole- =lider atual. Caso vença, borarn para o desenvol- _
passará para o 2' ou 3' vimertto do esporte Iara- =lugar conforme. o resulta- guaense é que vamosdo ßaependi e D. Pedro.

pera a frente.

a �:�ooPe[��ter�?���nudJ�
i....._._........_._...���

a n fi II n II II " Jl fi n It It n fi n II n II a
torneio. Portanto espera- BITTER AGUIA ,

.-

se que o Acerat fará tu- bre xr aoetit ��������s::g;z:�:tab���W�W����
do pera reabilitar-se do �

a re o apeti e e

� ��2Z:S�����Il!l����2Z:S�2Z:S
Diversos são os clubes

revez de domingo ultimo � favorece a digestão.�. 00 Adolf Herm. Schultze iargentinos ora em excur- Esperemos até hole a rar- �"COC'�'OCCX"� 00
são pelo mundo. de e veremos. @Y@) @'"'!® @Y® @Y® 00 MARCENARiA EM GERAL
A pouco ainda visitava Oure seus males e poupe 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos daO Brasil o River Plate, -x-

seu bom dinheiro com- � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �
agore temos aqui o Boca �
junior. O Racing esta no Um mal entendido o prando na Mantem um estoque permanente de todos {JS tipos

IMexico e San Lorenzo d t d f a rma" ia N'oval
de Mob�ias, especialmente para escritorio.

esta na Europa, Iogando caso a en ra a 'a . .,.1 INSTALAÇOES COMPLETAS DE:
na Espanha. Como ve- Cr$ 10,00. de ROBERTO U. HORST

, Dor�nitorios, Sala� de l�ntar �mos os clubes argentinos . _ . a que dispõe de
. maior Copas, Escritorios, MoveIS rusticos e outros. � .

aproveitam bem o inter- Na manha de se. feira sortímento na praça e ?fe- � MOVEIS AVULSOS COMO: �zz:svalo entre os cernpeone- fo.mos procurados pelo sr.
rece seus artigos a 2:3'S Cadeirastos. Ganham dinheiro e I Airoso,

alto procer da S. . �
DA' f' d I preços vantajosos.

.

� Poltronas fixas e giratoriaspopularidade. ôö o BoclJ . caral, a Im e esc a-
Rua Mal. Deodoro, 30 • JIRAGuí 00 Mesinhas de centro e para radiopediu para uma 4a. parti- reCi!r o caso das entradas, �

da em S. Paulo a "baga- que haviam sido cobra - ��®i®� � E entre muitos ontros. a

tela" de cr$ tOOOOO,OO.
•

._'__
•

'_ 00, Caixa Registradora marca "RECORD"

00 Afamada pela sua eticiencia, !'ubstitu

;
indo as Oaixas Registradoras de

elevado custo.---------
Toda a Mercadoria 4 pro.ta Entrega·

00 _RUA RIO BRACO, 964 - TELEPONE, 75 00
00 Jaraguó do Sul Sta. Catarina 00
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOO�OOOOOOOOOO

Por A,O.M,

Atende dia e noite, á qualquer hora.

ESPORTES �
,

,. �
P�:sto JARAGUA Ltda.

� Rua Marechal Deodoro - JARAGuí .00 SUL

Dinheiro 1.O culpado dos escan
'dalos e encrencas de nosso

[uíebol l
Oonforme prometemos

em nossa última edição,
publicamos aqui a sensa

cional reportagem de Ar
thur Oscar Müller sobre a
cause dos escandalos e

encrencas do futebol ja
reguaense.
Caros leírores e espor

tistas: Ao referir-me a es

ta nora, quero frisar que
não publicarei nomes, mas
os fatos são verdadeiros.
Domingo último ao se

findar o prelio Baependi
X Acarai, após aquele
ataque ao juíz e demals
encrencas de que foi tea
tro a praça de esportes
do Acaraí, sai pensativo,
tentando achar uma solu
ção pare tudo aquilo.
Muito pensei, mas agore
vejo que meus esforços
foram compensados, pois
já sei qual é a cause de
tudo isto.
Foi durante dias após

o prélio que me infor
maram terem diversas pes
soas apostado grande
quantidade de dinheiro,
pelo que soube uma só
pessoa havia empatado
em. apostas Or$ 800,00!
Não é de admirar pois
que quando se realiza o

prélio sobre o qual con

mjdm._as_aposta� os jo
gadores (não de futeból,
mas sim de dinheiro) es

tejam bastante nervosos,
o suficiente pera atacar
as autoridades que devem
dirigi-lo e mesmo moles
tar ou "comprar jogado
res". Pois bem, domingo
último houve tudo isto,
um ataque ao juiz, ofere
ceram Cr$ 200,00 para
um gol�iro dos dois qua
dros amolecer etc. etc. .

Agora temos tudo claro,
as grandes quantidades
de dinheiro aDostado são
a causa de' tudo isto
Porque se aposta assim Finalmente hoje tere- I'

'

em um jogo de amado- mos o maior c1assico dos VERG I L IO, �1!�!!�!!�!!!!iiil!!!!i!i!iE!!!�!i�F.!!'!E!l:=m!!!I!!!Ei:I!!!�!i�!1res? Notem bem por ama- quadros disputantes' do 1 ::.F b (Sezões, Malárias, iiidores aqui quero enten- campeonato. E que hoje que o bom Deus chamou a si no II e res Impaludismo IRder' aqueles atletas que os rivais do mu'nicipio torrente, com a idade de 6anos.·- . -.-

!I; :..
. Maleitas, TremedeIra IIIjogam por amor ao qua- Baependi.e D. Pedro es- Agradecemos de coração a todos qUe iii -

UIdro e não por amor ao tarão em ação, em luta acompanharam seus ultimas momentos, e o III' - OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - ...

dinheiro do quadro. Se das mais sensacionais, enterro, os que enviaram flores e condolendas. i.y':_'_" Capsulas Antisezonicas Im.1querem apostar que abram em busca de melhor colo- III
uma casa para a venda caça-'o na rabeI'" O jaraguá do Sul, 8-1-1947. UIu. aso

III M· ancora" ...de poules 1?obre o jogo e vencer o Baependi ficará :,. In' I---_. sendo lider, caso vencer Hilado Bona e família �I Em Todas as· Boas Farmacias .,:

o D. Pedro este consoli-I 111- I�dará a sua invejavel si- '-_ É um produto dos Laboratorios MINANC0RA Ui

�@!@@!@@!@@!@@!@@!@@!@@!@®r®@!@@!@@!@�i L�=!_����!_"J
(® Tosse, Asma, ,Bronquite, Rouquidão, e Resfriados

� _.

®5 TODAS AS MOLE§TIAS DO ßPßRflH� RfSPIRßl�RIO @5 1 Casa de �ove.s
@ Encontram alivio imediato com v uso do � Vit6rio Lazzaris
@5 .

I n C O m p 'a P a v e 1 @5 Ci> Jaraguá do Sul - Rua Domingos B. da Nova Ci>I P�iloríll dI! nogieo Pl!loll!lßl! � -I �o��i1;I"���x7x���:F8��tik�u;��:; 1ê) O PEITORALMA.IS�ONDE�IDO NO BRASIL @) Em estoque e sob encomendas.

lt®�®i®@&2)®&'®®i®®&®��®i.®@l.®®i®®i.®@)i Enfeites para Caixões Funerários. '

Reunião �OS
Presidentes
e mesarios.
=

. De ordem do MM.
Dr. Juiz Eleitoeal, con
voco os snrs. Presi
dentes e mesario� das
mesas receptoras, des
ta zona, para se reu�

nirem,. os do '1. dis
trito, no dia 14 do
corren te, ás 10 horas,
na sala daE audien
cias do Juizo de
direito e os do 2. dis
trito, no dia 15 do
corrente, ás 10 horas,
no salão Koerner.
Ney Franco

Escrivão eleitoral

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustiveis - Acessarias - Carga
.de baterias - Concerto de Pneus -

Gazollna e Querozene em litros e

em caixas.

não assim, desmoralizan
do e estragando o nosso

futebol. Por causa de uns

poucos que querem gét
nhar dinheiro a custa de
outros, nõs, os que que
remos assistir a uma par
tida de futebol, somos pre
judicados, pois vamos ao

campo pera ver futebol e
não touradas, agressões,
ou demonstração de luta
li vre, Portanto apelo a to
dos aqueles que tem amor
e lutam pelo esporte 10-
cal, que lutam por um

Ideal superior ao dinheiro
que colaborem comigo
para a extinção das apos
tas, pois so assim nosso

futebol irá pera a frente,
só assim é que um qua
dro local poderá futura
mente disputar um cam

peonato.
-
-

_
-

_
-

-
-
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-
-

-
-

-
-
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-
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-

_
-

_
-
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-
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-
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-
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-
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Irineu Bornhausen,
ele foi e é operario. ::

-

·x-

Em Guará-Mirim
Seleto e Acaraí. Nas empresas que dirige nun

houve greves ou protestos..
É que ele trata os emprega

dos como companheiros de ser

viço e lhes dá toda a assistencia

possível.-x-

Excurdonam os Clu
bes Argentinos.

-x-

t· Agradecimento t
.-" .Baependí X

D..Pedro.
Profundamente consternados comunica

mos aos nossos parentes, amigos e conheci
dos, o falecimento de nosso eBtimado filhinho

-�---�=�����;=�·----�;P;A�R;A�;f;,;E;R�I;D;A�S�,�-llcuNlaDEo��-oovID��nruzEGAOO�nooH
E C Z E MAS, tI DR. SADALLA AMiN II
I N F L AMA ç O E S, ii CONJUNTO DE . APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS li

ii ESTADO� DE SANTA CATARINA B PARANÁ ii,: ::

C C C [ ! R AS, ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii
.

H HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 HF R J E I R AS, II • .Joinville _ IIESPINHAS, ETC. .. ---"
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Isencão de direitos CI---------------;

para importações de Dr. Arquimedes Dantas
madeira nos EE .. UU. A8V8;;•••

pos de 'màdeíra e de

g . g recentemente publicado produtos de madeira, Ií
"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{..: o regulamento estípulan- cando assim esclarecida

do as condições que per- a Proclamação presiden-
----------

põe de Roda Gigame, mitem a importação pe- cial n. 2708' de 25 de
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

DangIer e Auto Pista, que ItJS Estador Unidos, Iívres Outubro de 1646. Dr. LUIZ DE SOUZA.
farão as delicias de todos. d díreít d t tl De aeôrdo con essa

T d 't h
.r ue ireuos, e cer os l-

o as as nOI es avere Proclamação, deveria ser

Passou ante-ontem a escolhidos numeros de:---...-...-...-...-...-.
---

fornecida ao secretário
data natalicia do nosso palco, para a maior ele- ::::�.i""""""'.�:::: do Tesouro uma lista de
presado amigo Mario Ni- gria do publico. ERVILHAS artigos necessários á
colini. Ninguem perca a opor- construção de casas .de
Ê com satisfação que tunidade de assistir ás do Rio Grande, moradia, os quais deve-

registamos essa data e funções do Filadelfle Par- artigo de ótima qualj- riam ser isentos de direi-
--------------------

luntamos aos dos seus inu- que, pois, são absoluta- dade.· tos alfandegários a fim de
meros amigos o abraço mente familiares! Aguar- desse modo fosse incen-
desta folha. dem todos à chegada des- Oferece, tivada a contrução e ali-

- Hoje transcorre a data ta companhia. Engenho RA,ULtda. víada a situação decor COMPRAREI MAIS BARATO _

natalicia do jovem Arca- ..... .... rentes da escassez de re-

�i�d���c��c��;o do snr.
Fecharam a porta

· ..

··ii::::::::::::ff"'· sidEênntrCeiaSe'sses produtos F\az�::ap:os ft
, sus;::::rios

Dia 13 do snr. Francis- Exonerarem-se dos car-

�

I'
co Verdi Lenzi e a rnení- gos de funcionarios da Vende - se que ora se acham isento

___________ de direito figuram madeí-

na. Lilia filhinha do

snr.!
argencia d.e. E.statistica d t'

L F Z t Moirões 'de cerca de ras serra as ou em 0-

UIZ . attar, residente nes e mumcipio os srs. d dí tí
em Curitiba. Emilio Silva e Justino ARARIBÁ e CAINJARA-

ras e iversos IpOS,
assoalhados de várias

Dia 15 o snr, Tito' Es-I Pereira Lima. NA
-

.

. .

I Assim deí ou a age T'ratar com o snr. OS- qualidades, madeíra com-
pezirn.

. IX n- pensada, caixotes vasios
cía de funcionar por WALDO GUMZ.

para empacotamento, ri-

Fílcdelfía i�anto.
- Estrada Itapocú - Perto pas de cedro vermelho,

I
do Cortume Spliter. madeíra serradas que

P
.Canetas Tinteiro '. 2x1 não tenha sido submeti-

arque Recebeu das a processos de ma-

TlP. AVENIDA � Grande numero de pes- � I
nufatura mais avançada

� soas se curaram do esto- � que os de planagem e

"MEDICAÇAOAUXILIAR

� mago,
usando � outros, tais como sul.cos

NO TR�TF1�SE�TO DA BITTER AGUIA � e reb.ordas �ara encaixe.

............,....__......__....� Adianta ainda o regu-
-------

�-'- lamento que poderão ser'

Agradecimento especi!icados aind� cer

tos artigos de madeirá os

do General Dutra quaís também gozarão
da isencão de direitos.
Acredita-se que a mai

or parte das madeiras a

ser inportada com isen

ção de direitos consisti
rá de madeira para con

truçäo de casas. Contudo,
ainda é acentuada a es

cassez de caixotes para
o despacho de numero-

�����������������������������I sosartigos utilizados na

I construção, sendo que
essa escassez tarnbém
contribue para a demo-}
ra que vem retardando
o fim de construção de
um grande número de
residências,

ICalcula-se que a im

portação de madeira no

ano de 1946 atinge a cí
fra de

-

1.200,000.000 pés
quadrados de madeira

(com uma polegada de

espessura).

Para Deputados Estaduais
-

UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL

Candidato: ARTUR MÜLLER
CI

Locais
-

ANIVERSARIaS

VINHO CREOsorADO
"SILVEIRA"

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

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

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

ONDE

Perfumes EIC., etc.•

Pois iss<;> V. S. sempre consegue

aa Casa. ERI C O BRUUNS,
JARAGUÃ DO UL Rua C�1. Em ilio JourdflD, 62

..................................................................................
n

�

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

....................................................................
_

.

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

-

t

�tRMENTo
\'\ttlEIROs

Dr. Alvaro Batalha - MÉDJHCO

Fh'ACOS E A.N�"ICOS I

Do exmo. sr. general
Eurico Dutra, recebeu
nosso direior o seguinte
telegrama, respondendo
as felicitacões enviadas

", Agradeço e retribuo
votos de Boas Festas e

Feliz ano Novo." (a) Eu':'
rico Dutra.

Tom_.

1Dp. _

To .

R••fri .

BronQuit••
Etcrofulo••

Co�nl.se.�..
VINHO CREOSOTADO

CASA

LofharSonnenhohl
�-----

RADIOS «última novidade com absoluta garantia»
�

RADIOLAS «Pallard - ôuíçe»

CIRURGIA PARTOS l\WLESTIAS DE SENHORAS
, ,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E' TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

E

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: /

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

Htencao classes �e 2� e 21
Os alistados da classe

de 1926 e 1927, não .íns

pecíonados de saude, de
verão se apresentar para
esse fim no 150, RC.

Matriz: .JOINVILLEII EmprêsaSul Brasi_leira de Eletricid�de S.A._
(Sob Administração do Governo Federal)

•••A • MGSIA .811Jn�Ufa IREGIIIIA
-

1I.IHfEfI_I!i. IIWetlll::
'

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

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

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

'220 Volts, 50 ciclos.

ap.al�••1 81 MIDI,ie
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP.' , �iarca LILLA.

com valvula elevadora acionadas por motores triíâsicos de 1 HP.

servindo até 50 metros de profundidade.

Aftlig�§ IE�etfnC(D§ jara � Iar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS, e

, ARANDELAS.
Comprar na CASA LOTHAR .sONNENHOHL, é MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

comprar mais barato e poupar dinheiro. força de qualquer capacidade.

I�����������������������������·
A nossa SEÇlo DE INSTALAÇÖES a�nrterá com prés�za a �ualquer

pedido de instalação de -Iuz e força.

VITROLAS
�

«Columbia -. Suíça»
e
BIOIOLETAS « Inglesas»

Brevemente chegará a

esta cidade, o grande Par
que, Filadelfia, Empreza
de Diversões Populares.
O Parque Filadelf_ia dis-

, Imposto Sindical
Encarrega-se do

preenchimento e pa
gumento das guias o

escritorio de
FRANCISCO F. FISCHER

Avenida Getulio Vargas

DESNATADEIRAS
�

«Suecas»
�

BATEDEIRAS « Suecas»

II
I

� .

«nacionais e ingleses»
�

OOFRES «Fiél - de fama mundial»

,
�

MAQUINAS de cortar ração «das melhores marcas»

�
FOLHAS diSERRAS «pera quadros e ctrculares- suecas»

�

MOTORES eletrc.

FAZENDAS em geral
�

TERNOS para homens e rapazes
, �

OASACOS eOAPAS p. Senhoras «artigos finlsstrnos»
OAPAS

�
de Garbardine «p. Senhoras e Cavalheiros»

�
BLUSAS «para o verão»

OHAPÉOS
�

«das melhores marcas das Américas»

E MUITOS OUTROS AiUlGoS
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