
panheiro incauto.

I Tenho certeza na min-
ha conciencia que o

I sr. Plínio Salgado não
I autorizou este Ijogo poli
, tico, que foi realizado por
:' alguns sub-phefes sem

consulta previa da granA R T U R M Ü L L E R
!!!!!""!-!!!!!""!,!!!,!F,!!!,!u,!!!,!n,!!!,!d,!!!,!a,!!!,!d,!!!,!o,!!!,!e,!!!,!m!!!!!""!,!!!,!19,!!!,!1,!!!,!9,!!!,!,!!!,!!!!!!""!!!!!!""!!!!!!",,!!,!!!,!,,!!!!!!,,,,!,!!!,!,!!!,!""'!;>l�T,,,,,,,E�LE�f�O�IN�E�N,!!!,!o�.,!!!3�9 de maioria dos respon-
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Estado.
Sem coragem de man

dar votar no candidato
do P.R P. pela repulsa
franca manírestada nes

te sentido por elementos
de verdadeiro prestigio
entre as hostes do P R.P.
foi lancada esta terceira

Meus presados com-I candidatura propria para candidatura para Gover
panheiros de Inúmeros Governador do Estado, nador do Estado.
sofrimentos e persegui-I candidatura sem proba- Jà por prever este

ções injustas. bllídade nenhuma de ser jôgo planejado por al
Todos vós sabeis, que vitoriosa. Esta candidatu- guem para favorecer

eu o abaixo assinado, ra só póde ter sido lan- amigos pessoaes ma-s que
nunca: em épocas boas çada para procurar pre- sempre foram "amigo da
ou ruíns neguei o meu judicar a candidatura do onça" para os Integralís
ideal consubstanciado na sr. Irineu Bornbausen e tas eu e grande numero

trilogia sagrada:" Deus Iavorecer a um terceiro. de companheiros. de to

Patria e Familta". Passei E muito significativo do o Estado tomamos
por inumeros vexames que esta propagonada do esta Iírma e inabalavel
moraes e Iisícos, inclu- P.R.P. está sendo feita atitude em relação a

sive longos mezes de com tanto Interesse pela candidatura do sr. Irineu
cadeia. imprensa pessedista. . Bornhausen para a líber
Não posso me coníor- Esta carta não escrevo tação economica e poli-

mar com o jogo politico para renegar o meu ide- tica de Santa Catarina.
concertado em ultima al, mas apenas para abrir Carnoinhas, Janeiro de
hora de lançarem uma os olhos de algum com- 1947 .

('AIXA POSTAL, 19
.

Diretor:

CARTA ABERTA AOS INTEGRA
LISTAS de Sanla Calarina.

ANO XXVIII -

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL
AO VALOROSO ELEITORADO CATARINENSE
A comissão Executiva da União Democrática Nacional, Sec

ção de Santa Catarina, tendo em vista as conclusões a que chegou
a memorável Convenção de 25 de novembro de 1946, apresentapao
eleitorado verdadeiramente livre e consciente do Estado os nomes
dos nossos correligionários candidatos aos cargos de Governador,
Senadores (e suplentes), Deputados Federais e Deputados Estaduais.

Todos êles dotados do mais puro espirito democrático,devo
tados sinceramente ao Serviço da Pátria, segundo as inolvidàveis
lições e exemplos do eminente cidadão o Brigadeiro Eduardo Go
mes, estamos certos de que o eleitorado livre .de Santa Catarina os

"sufragará, com ardente entusiasmo e profunda convicção cívica, no
dia 19 de janeiro d.e 1947, que, com a nossa vitória, marcará o iní

.

cio de um periodo de verdadeira democracia para o Povo. Catarí-
LUIZ E. TACK.

Tambem oSulVíbrcrcom
Irineu Bornhausen

TELEGRAMAS REOEBIDOS PELO "OORREIO DO POVO":

nense.

PARA GOVERNADOR

Irineu Bornhausen (Industr-ial)
PARA SENADOR

Adolpho Konder (Advogado)
Suplentes: Placido Olímpio de Olíveíra (Advogado)

João de Oliveira (Advogado e Jornalista)
Cid Gonzaga (Jornalista)

PARA SENADOR
João Bayer Filho (Advogado e Prof. de Direito

Suplentes: Henrique Rupp Junior ( Advogado e Prof. de Direito)
Arnoldo Luz (Notário Público)

Altino Corsino da Silva Flores(Prof. e Jornalista)
, PARA DEPUTADO FEDERAIS

Afonso Quilhermino Wanderley Junto!: (Advogado e Proí, deDíeeíto), _1'"Brasiiio Celestino' de Oliveira (Advogado)
-

.

.

Antônio Gonzaga (Médico)
-,'�;e..>2iO!ooi1r:PARA DEPUTADOS ESTADUAIS

si'lvfá. Amélia Carneiro da Cunha (Funcionária Pública Fed. e Proí.)
Osvaldo Bulcão Viana -Advogado-
Osvaldo Rodrigues Cabral -Medico e Publicista-
João José de Souza Cabral-Advogado e Prof. de Direito
Paulo de Tarso da Luz Fontes -Medico-
Lucas Alexandre Boiteux -Almirante da Reserva-
Alvaro Tolentino de Souza +Funcíonàrío federal aposentado
Evaldo Lehmkuhl -Agricultor-
Antonio Barros Lemos Médico-
João Caruso MacDonald -Industrial-
Zedar Perfeito da Silva --- Funcionário Federal e Jornalista
Volnei Colaço de Oliveira -Advogado e Jornalista-
José Pimentel - Advogado- .

Alzirino WaJdomiro de Almeida -Fazendeiro-
Fernando Ferreira da Mello -Advogado-
Boanerges Pereira de Medeiros - Fazendeiro-
Aldo Severiano de Oliveira -Advogado
Acàcio Ramos Arruda =-Médico-c-
Walter Müller -Industrial
Francisco Rangel I Advogado e Jornalísta-s- .

Walter Haufe -Farmacéutido-
Oslin Américo de Souza Costa -Advogado
Waldemar Farinha -Operário-
José da Luz Fontes _;__ Advogado
Achiles Balsini - Advogado e Jornalista
Antonio Carlos Konder Reis- Estudante
Waldemar Rupp -Advogado
Ricarte de [Freitas - Advogado
Luis Dalcanale - Industrial
Otávio Celso Rauen - Medico
Francisco Mascarenha -Func. público municipalMax João Colin -Industrial

. ;

Artur Müller - Serventuàrio da Justiça e Jornalista
Hercilio Alexandre' da Luz - Estudante
Ramiro Emerenciano - Engenheiro ferrovíàrio
Aroldo Carneiro de Carvalho - Advogado
Alfredo Diener :-- Comerciante

FLQRIANOPOLIS, 26 de dezembro de 1946

Ad�lfo Konder, presidente
Joao Hayer Filho, secretário geral
Paulo de Tarso da Luz Fontes, sub-secretário

. João José de SOusa Cabral
Henrique Rupo Junior
Osvaldo Hulcãa Viana
Afonso G. Wanderley Junior
Osvaldo ROdrigues Cabral
Arnoldo Luz
Fúlvio Coriolano Aducci
Altino Corsino da Silva Flores
Heriberlo Hülse
Irineu Bornhausen
Francisco Rangel

asslsrencle vibrante entu
siasmo. Finalmente dirigiu
se. ao povo o grande can

didato Irineu Bornhausen,
que recebeu maior, consa
gração sendo inumeras
vezes interrompido' -

víbra-.
çäo ctvtca 'enorme essls -

tencia. Entusiasmo vibre
cão popular ultrapassou
qualqer expectativa atingin
do raias deli rio momento
Dr. Otro e Irineu abraça-'
ram-se publicamente. Ho
je pela manhã caravana

seguio demais municíplos
sulinos (a) João Delpízo,
Secretario U.D. N.

Laguna lO-Ontem as Hoje assunto Laguna é
19 horas, em frente o recepção e comicio U. D.N.
Paraizo Hotel postava-se abraço Zeder Silva.
lncalculevel multidão para _

recepcionar Irineu Bor-} Tubarão 11 - Ontem,
nhausen e comitiva. Es- dte 10, este cidade rece

critor Zeder Perfeito da pcionou
. ilustre, COI;IlUivÇl

'�lNa cal'fcfidéito deputado lrinéú Bb-rnhauseri:"A: tar
estadual saudou ilustres de caravana esteve loca
caravaneiros e particular- llseda Madre, neste rnu

mente lrineu Bornhausen rnpio, sendo recebida
que comovido pelos aplau- entuslastlcamenre grande
sos delirantes da multidão multidão que empunhava
agradeceu em belo ímpro- disrlcos queremos Irineu
viso tão acolhedora rece- Bornhausen. Falaram di
pção. As 20 horas reell- versos oradores, inclusive
zou-se comício monstro preclaro candidato U.D.N.
essisrencla jamais vista. foi delirantemente oveclo-
Falaram Roberto Macha- nado. A noite reallsou-se

do, Milton Fonseca, Ma- grande comicio nesta cida
noel José Machado, Zeder de, constituiu maior pera
Perfeito da Silva, 1060 da fé democratica Tuba
José Cabral. Osvaldo Ca- räo ja assistiu. Ao asso
bral e Irineu Borhausen mar sacada edificio Irineu
que em magnifico e opor- Bornhanseu foi demorada
tuna improviso arrebatou mente abraçado Dr. OUo
assístencte aos gritos Feuerschnere, sob freneti
Irineu, Irineu levou futuro ficas aclamações enorme

governador Santa Cata- messe popular. Oúvlram
rlna até hotel exigindo se oradores Walter Zum
novamente a palavra quen- blick, Milton Fonseca, Drs,
te e arrebatadora de Irineu losé Pimentel, Osvaldo
Bornhausen que atendeu I Cabral e Volney Colaço
visivelmente emocionado. Oliveira, todos aclamados

Creclurne 12. Não é
possivel descrever a che
gada do sr. Irineu Bornhau
sen a esta cidade. Larga
mente conhecido tanto do
operaria das minas como

dos colonos sua chegada
constituiu o esperaculo
mais lindo que Creciuma
ja assisti u sua recepção
foi feita entre alas forma
das por moças da socie
dade e de trabalhadores
das minas. Fez a sauda
ção em nome da Iuventu
de de Creciuma a senho
rira Martlgnago e, em se

guida debaixo de vivas ao

snr.: lrineu como é larga-
mente conhecido povoMEU OARO BRED�RODES:
carregou-o até o local do

.

Na falta de qualquer pulado Hans Jordan, ceI. comicio, dando inicio ao

outro argumento. pande- Lopes Vieira e tantos ou- mesmo falou o Ur. Pimen-

I revel pare desfazer dos tros politicas, que embora leI candidato a depuraro
seus edversartos politlcos, militem em campo conrra- pelo munlciplo e a seguir
voce passa achinga-los de, rio. Aqui mesmo, meu falaram os trabalhadores
"carcomidos", imitando caro Brederodes, se não Maria Paladini e Sebastião
o sr. Getulio Vargas. fossem os "carcomidos" Costa que foram vivamen-
Não se lembra, no en- Walter Breitheupr, José te aplaudidos. Depois de

tanto, que sl não fossem Pesquellnl, João Tosslnt e falarem diversos oradores
os carcomidos", com o que outros, voces estariam pas- e debaixo de uma ovação
se designa GS politicas sando ainda maior febre. que levou varias minutos
de antes ds 1930, o seu Depois. bemdigamos usou da palavra o sr. lri
partido estaria bem fraqui- que existam os "carcomi- neu, que era constantemen
nho. dos" porque, houv�sse so te interrompido pelos
"Carcomidos" são o se- os comilões, adeus Brasil .. aplausos. Sr. Irineu, ao

nad.)r Ivo de Aquino, de-I J. JUSTO (cont. na ult. pag.) .

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

"Carcom idos"

UDEN ISTA:
Ouidado com os ladrões de cedulas !
SEi os encontrar'des exercendo Rua nefasta atividade

no recinto proibido, isto' é, 100 metrOf: em redor da seção,
denunciai·os ao presidente da Mesa, para que sejam autua
dos e processHdos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E S P O R T E SANIVERSARIOSHoje faz anos o ônr
.

----

José M. Müller.
Dia 17 Amazilda Costa,

,================================ filha de João Lucio da
Costa.
Dia 18 o Snr. Jacob A

Emmendoerfer.Com a vitoria de domingo' do Baependi, sobre o D. Pedro,
Baependi e Seleto assumiram a liderança do torneio Oua- Registo Civil
drangular, Derrotado o Acaraí em Guará-Mirim. lxi a con- Ci�S, ����%iOi��cr��;iS��

tagem dos dois prelios. seguintes nascimentos: Ce-
lia, f. de Bruno Spezie, (;

B di 3 teve assim consrltulda : PI rd E r d Ines, f. de Honorato ôrín- --------------------

aepen 1 João; José e Heinz; Espe-
aca . spor IVO a ghen, Ivo Gustavo, f. de PROCURAM-SE

X D. Pedro 1, zirn, Ballock e Nunes; Lau- Semana. Alvino Waldemar J\dam,
ri _ renço, Etty, Justino, Clo- •

Astrlt, f. de Carlos Rein-
SERRALHEIROS - MECANIOOS _. TORvis e Iuvenal, A arbitra- No Rio, 4a. feira. Flu- ke, Erna, f. de Alvino

gern esteve a cargo do rnlnense 6 X Combinado Krueger, José Melindro, f NEIROS - CALDEIREIROS - FUNDIDO
snr. Benedito Campos, Carioca 2. de Melindro Ianuzirlo, AI·

RES e MARCINEIROS MODE OE S PIB J fredo, f. de Querino Pon- :... 1 LAD RESjuiz n. 1 da L. J. D. que m. au o. oca u-
.

II' E f d V'teve bom desempenho. A niors 6 X Corinthlans 2 nce I, no, . e íctor
P brenda ainda desta vez não (4a. Feira). Imroth, Irene, f. de Ricar- aga-se em.

atinzlu aos prognostlcos, Palmeiras 2 X Boca Iu- do Gnevuch, Waldemiro, E d t
-

fÕ Õ

2 (d ) f. de Artur Krutzsch, lnzo xcusa O apresen ar se quem nao orpois não ultrapassou' a niors omingo . Õ ,

t t f'
. .

G
'

M'
. .<;:_ I 3 f. de Ioäo lehn, Gustavo, campe en ,e no seu O IClO.casa dos 450,00. uera- mm. oe eto u

X Acarai t. f. de Carlos Heinzle, Age-
Ieragué do Sul. Bae- nor, f. de Pedro Floriani,

pendi 3 X D. Pedro 1 Vanir, f. de Leocadlo Car-

Seleto 3
,
X doso da Silva, Crlstine, 3xl

-x- f. de Artur Hanemann, Mo- --------------------
Acarai 1. A falta de c colabo- desta, f. de Eduardo EDITALôchulz, Horacio, f. de Vi-

co�seg���rali�rg��nd� I��� ração ddoS concor- ��!O J�������delt����'te�, (Secões eleitoroes e mesos receptoras)terninha, pois foi nova-. rentes o torneio Ewaldo, f de Luiz Presti- --_--

mente visitado pela der- Quadrangular ni, Evalino e Evaline, f. O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz Eleitorarota ..Desta feita foi o Se- • de Ervino Behling, ldele- da 17a. zona eleitoral. _

leto, atual lider, que in- É pela 2a. vez que por ta, f. d_e )oão Geraldo, A�- F A Z saber que foram feitas as modificaçõesIligtu aos alvi-rubros -

o meio desta pàgina roga-
tur Otavl.o, f. de�Waldevi-

e alterações abaixo, na constituição das mesas re---------- placerd de ;; x " rouban- mos aos 4 clubes concor-j
no Med.elros, Agata, f. de

ceptoras desta zona:-do assim rnals dois pre- rentes que nos enviem Jean Elchenb�rger, Edla, 6a. seçãociosos pontlnhos.: A ren- dados sobre os jogos. Os f. de Ff�denco Haff�r- Cidade·- Grupo Divina Providencia - José Boida desta' partlda föí de dados são: Quadros, mar- mann, Helio
'"Ed� Mauris-

teux; Presidente Edgar Píezera, t· mesario SergioCr$ 380,00: cadores, Juiz, renda e de- s.ens, f. de ua�rJel Mau- Thomsen e 2' mesarlo Olibio Mueller.'mais anormalidades. Até rJsse�s. ôelvellna. f. d� 20a. seção
o presente momento - so- Aureliano Macha_do, Jose Retorcida - Escola Estadual Nereu Ramos -

mente o Baependi nos �d.emar, f.. de [oão Tren-
.Iado esquerdo; presidente: Curt ôíewert, 1· mesario

atendeu
.

Rogamos pois tini, Fr�nc�5co, f. de Ma-
Lother Carlos Ernesto öonnenhold e 2' mesarío Arye ainda rnals uma vez a

nuel Oliveira, �dete, f. de
Carolino Fruit,

-

colaborêção do Acarai, Ped�o Francisco . Ro�a, 22a. -seçäo ,;; D. Pedro e - Seleto Mar�o f. de Ioaquim Corupá _ Grupo Escolar Tereza Ramos - sela 7
pois o ßeependt já deu 8cht�c�p.t, Ivone, f. de Ar-

presidente: Nair Castro Carneiro, t: mesario Werner5 pon- o exemplo, Continuamos thur Re�f. M.arlene_ Llrsula
Weber e 2' mesario Alberto Tomelin.

pois na expecrarlve. f. de SI�gfrJd Artru Hor.t, 23a. seção. Laurennno, f. de ßenedt-
Corupá _ Intendencia Distrital; presidente Rau

Canetas Tlnte,·ro· to Pellens, Adolar, f. de
MET 'b' c;;:, . .

PCaio Rosella, Reinaldo, f ' assanejro; 1- mesario ugenio· ort JO voare��_" e-o

Rt��e�VENIDA de Alfredo Koch, Silvia reiréÍ e 2' mesario Alberto MaffezzolLi. _"i
f d J 'd' <;:_ 'Iva OUo 25a. seção "

-

f.. e ose a vi, ,

Corupá _ Grupo São José, Sala General Q�of. de Eurico Sprung � .

Heinz, f., de Ricard� rio; presidente, Oscar Pinto da Luz; l' mesal'iö Alwi
Raasch, Herberto Bruns, no Pfuezenreuter e 2' mesario Willy alto Koerner,.
Rodolfo, r. de Alberto .

26a. seção
.

,.' ..
' '

... '�
Ninow, Odete, f. de João Corupá - Salão .schneider; presidente: Lauro

Tissi, Regina Isabel, f. de Carlos Blunk; l' mesari.() Pedro Teixe�ra de Azeve
Abilio Gadotti. do e 2' mesario Guilherme Ladislau Barboza.

Os cidadãos nomeados ficam convocados a in
tegrar as mesas receptoras, no dia 19 de Janeiro
corrente, ás 7 horas, nos lugares designados. Dado
e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos treze
dias do mez de Janeiro do ano de mil novecentos e

quarenta e sete, Eu, Ney Franco, escrivão o subs
crevi. - Ary Pereira Oliveira - Juiz eleitoral da 17a.
zona. .

.

Esta conforme o original do que dou fé.
Jaraguà do Sul, 13 de janeiro de 1947.
NEY FRANCO - Escrivão

��F· ..··t::ill:::::lli�:::r::::�:::::::::::::J:::::::::::::.:::::::::;:::)::::.::g::f:::::::::'::::':::::���1!i EditalIII Banco Pop41ar e Agrícola 1IIImposto Slb" Tab.... e De.
:: Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU (rivados e sobre Bebidas Aleoo-g AGENCIAS INSTAL.&.DAS EM: Bru�que, Corupá, Gaspar, lndaial, Ibirama, Itoupava, �g I lieas.
:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul :: De ordem do snr. Co-
.•

:: letor, torno publico queABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS ..

no corrente mezde Janei-
.. Oeposilos com juros- ti dispos�ção-(sem limite) retirada livre 2% ;; 1'0 arrecada-se nesta Co-
i disPosição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 letoria, o imposto acima,•• referente ao 1'. semestrecom retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%:!>

•• Dep. inic:al Cr$50.000,00 c/retiradas' sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 4% do vigente exercicio.
::

.• O� Contribuintes que•• Oepositos com aViSO-ReI. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas
•• não satisfazerem seus pa-

:: m/aviso prévio de 30 dias 4'/.; 69 dias 5'/.; 90 dia'5 51/2'/.; 180 dias 6'/. garnen tos no praso mar-
•• Oep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 mes(>s (j'/. cado, poderão satisfaze-lo !!III -.:: Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada. no proximo mez de Feverei-

CI d Olh O'd n' fi t
•• Oep. POpulareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- 1'0 com a multa .de

20%'1 ißDiCBr_uBArltnIOS'._nUiUoluOSy'aOvf11a' re,Osruruu••
radas semanais sem aviso até Cr$ 1.000,00 5'/. Terminados os supraci.

_

••

Oep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com .• tados prasos serão extra
:: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 5 1/2,/. .• idas .as certidões de divi

:.... Dep.' Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ;;. das para a cobrança exe
•. retiradas sem aviso até 2,000,00 cruzeiros semanai5. . . . . . 6'/. ••

cutiva.
..

.,

::j.
Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobrança.s, descontos, :::: passes, deposltos em contas correntes, deposltos de va.lores, etc. etc.. ::

H MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ H1:: Serviço atencioso e rápido g..

....

..

�til������:::::::::::�::::::::::::::::::::ill::f:@��I!�1

Por A.O.M.

Com a vantagem para
o Baependi de 3 tentos a

um terminou o classico
do Municipio. O jogo foi
muito movimentado e to
do o primeiro tempo ter
minou favorevel ao D. Pe
dro pela contagem mini
ma, o tento foi conquista
do aos 5 minutos por
Bandeira. Na Iese com

plementar o Baependi em

brilhante reação empa
ta aos 5 minutos por in
rerrnédío de Lourenço,
Heinz cobrando uma pe
nalidade máxima desem
pata aos 20 minutos e

Erry consolidando a vitó
ria aos 30 rniuutos encero
rava a contagem.
A equipe vencedora es-

-x-
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SOCIEDADE RECREATIVA
Yres Rios do Norte

Assemblela Geral Ordinaria
CONVOCAÇÃO

De ordem do Snr. Presidente, e, de acordo com
o que precelruarn os Estatutos desta ôocledede, -ve
nho por intermedio deste, convocar todos os socios
para a assembleia geral ordinaria, a realizar-se dia
26 do corrente as 15 horas, em sua séde social, pa
ra tratar do seguinte:
, i: - Prestação de contas da diretoria,

2' - Eleição da Nova Diretoria,
3' - Diversos.

Geraldo Klitzke - l' Secretario

.Edital

-x-

Emprêsa Metalurgica Nacional
Joinville - Santa Catarina

1111�i=ii=!l!!!!m�!!=!!�i=!!�!iiill!!i!!i!a;=m=ii=ill
-,'IiFebres'

.

(Sezões, M.aIárias, iii"II ImpaludIsmo ß_
�i. Maleitas, Tremedeira mI - 'CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - o::

I "�apsulas Antisezonicas Im Minancora" �i�I Em Todas as Boas Farmacias mm É um produto dos Laboratorios MINANCORA fi�
II - .Toinvillp. - Sta. Catarina- III
f_!;i!II!i!El!li:!!iI_;!!!;=!i!!i!i!!!!i!!!!!i!I!i�;i=!!�;:-!!!l!!!Eli�!

Prolessor Catedra!ico de Biologia do lostit!u!o de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicas e clrur..,lcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis, .

Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro:
Ex-Interno por, concurso. da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

o Doutor Ary Pereira
Oliveira, Presidente da
Junta Eleitoral da 17a. zo
na - Ieragué do Sul, Es
tado, de Santa Catarina,
na forma da lei. etc.-
FAZ SABER; a quan

tos deste tornarem conhe
cimento, que a junta elei
toral, usando das atribui
ções que lhe são conferi
das por lei, nomeou os
cidadãos Amadeu Mafud,
Humberto Guilherme Em
mendoerfer, Edgar Piaze
ra e' Guilherme Neitzel,
paro exerceram as fun
ções de escrutinadóres.
A junta dará inicio aos
S2US trabalhos no dia 20
do corrente e funcionará
diariamente das 8 as 12 e
das 14 as 18 horas, nb
sala das audiencias do
Edificio do Forum. Dado
e passado nesta cidade de
Jarélguá do Sul,

.

aos qua
torze dias do mez de ja
neiro do ano de mil no
vecentos e quarenta e sete.

Dr. ARY PEREIRA OLIVEIRA
Presidente da Junta elei-I é um aperitivo cientitico. ItoraI. \----------.--------.

-x-

Auxiliar de Escri
torio.

Precisa-se de um com pr,a
tica de serviços de escri
tório, inclusive noções de
contabilidade

BREITBA{TPT & CIA.
3xl

Coletoria Estadual de
Jaraguá do Sul 2 de Ja
neiro de 1947

Heleodoro Borges
escrivão

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

A colocação
1'. Lugar: Baependi

Seleto 2 p. p.
-

2'. Lugar: D. Pedro
p. p.
3·. Acaral com

tos perdidos.

Cure seus males e poupe
seu bom dinheir'o com

prando na

farmacia Nova
"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILIS"

de ROBERTO U. BORST FRACOS· E ...NtWlC08I
7_.

VINHO CRK08OTADO
a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajo80�.

Rua Mal. Deodoro, 3ß - JARAGUi
@i®� @l.® @Y@)

··SILV.I ..... ••

............_.
T.....
R••frI••
8ronq.....
E.Crohdee.BITTER AGUIA
Cott••1..c...... ·

VINHO CREOSOTADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA FERiDAS,
E C Z E MAS,
I N F L AM AÇ Ö E S.
CCC[!RAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, Eí"C.NUNCR EXISTIU IGURL

----1-----1 ::.====--=====-============

I � ��m�r�iallna. I! Dr. R��a��c�alt�l'

!:.::;. CIRURGIA PARTOS. DOE�ÇAS DE SE- 11
NHORAS. CLll�ICA GERAL.

�� Consultório e Residencia: - ao lade da Prefeitura Municipal. ii
li TELEfONE N. 3 li
!! Jaraguá do Sill - Stn. Catal'ina II

Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas
Defezas Fiscais
Contratos - Naturalt-

seções - Cobranças -

Serviços' Comerciais
em g.eral.

�@Y@��®Y@)�®1@�®Y®®r@)�®Y@)@Y@)@ M j
I Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resiriados I
(@ TOlDA§) AS MIOLE§)TIA§) DO ßPHRnH� RfSPfRHIÓHm @
@ Encontram alivio imediato com c, uso do Ç®
(@ 1 n C O m. p a p a v e I, @

.

� P�ilßri11 dI! nogieß Pl!loll!nil! �
'ê> o PEITOlRA\L MIAI§) �ON]I1E�IDO NO BRA§)IL @)
i\@@).@@;.®@Á@@;...®@).@�@.l®@;..@@h@@)..@@;,.@@).@@)ii ....-----

Prefeitura Municipal de Jara-
guá do Sul.

'

t UMA DOIINÇA .RAvf_MA
IIttIUtTO PlDtleoaA PARA A "A
MluA I: PARA A RAÇA. COMO

Des i g n a r: UM _u AUXIUAIt NO TRAl'A-

De acordo com o art. 8C) e seus paragra- MDITO.a..::=A�_I'LA.ILO
fos, do Decreto-lei n. 700, de 28 de .outu- lU·RAu�r�g�S���IRO, ocupante do cargo de �. JJHII]I:[Il�I1;m!1

Escriturário padrão "F" do Quadro-Unico do Muni- A slPlua .. Al'ltDENTA .0.
,. ' 'NÚU__UA" TAl. _IIO.

cipio, para responder pelo expediente da Intendencia ' .

QUMATI'"
de Corupá, enquanto durar a licenca concedida ao acltÓP'lLlll

respectivo titular. _INNM
,.

"'.,.ULM

ass.) - Iosé Pereira Lima
.

. CíL.c:PaII

Secretário, resp. pelo exp. llCZDtIM

Artur Müller, Oíicial do
Registro Civil do 10 Distrito
da -Cornarca J araguá do Sul,
Estado de Santa

.
Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos extgldos pela lei
atim Je se habilitarem para

casal-Se:

Edital n. 2156, de 14-1-47.
Artur. Krause e Elsira

Augusta Pieske.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente no distrito de
Guaramirim, á Estrada
ôchroeder, .filho de Paulo
Krause e de Emma Krau
se.

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrtjo, no
Rio. da Luz, filha de Fre- .

'" déffco Pleskê c-é- ãe 'Güí
Ihermina Meier.

O Secretário da Prefeitura Municipal de
jaraguá do Sul, resp, pelo expedienre, re- "MEDICAÇÃO AUXILIAR

solve: NO TRATAMENTO DA
SIFILlS".

PORTARIAS DE 7 DE JANEIRO DE 1947.

Conceder licença:
A CARLOS TOZINI, Intendente distrital

de Corupà, por 15 dlas, para tratar de inreresses
particulares.

Seguros
�'YPIRANGA"i

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

É facil fazer boa diges
tão, quando se use o

BITTER AGUIA

IVend�-se
Moirõca de cerca de

A'RARIBÁ' e CAINJARA
NA.
'Tratar com o snr. OS-

D AI B t Ih WALDO GUMZ.
.

r. varo a a a � MIÉDI�$ Estrada Itapocú - Perto

E
do Cortume ôplírer,

Edital. n. 2157, de 14-1-47..
.

Arno
"

Guilherme Sie:
werdt e Edle Volkmann.•
Ele, brasileiro. solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente .nesre distrito, em

Rio Cerro, filho de Gus
tavo ôiewerdr e de Ida
Schmidt Siewerdt.
Ela, brasileira, solreíre,

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito,
em Rio 'Cêrro, filha de
Alfredo Volkmann e de
Ida Morsch.

Edital n. 2158, de 14-1-47.1Alfredo Schwarz e Ida
I I

Kohls. -----------_-------'---

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito,
em Tres Rios do Norte,
filho de Alberto Schwarz
e de Selma Reinke.
Ela, brasileira. solteira.

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito, em
Tres Rios do Norte, filha
de Alberto 'Reinke e de
Emma Kohls.

E ?ara que chegue ao co

nhecimento de todos, mande:
t "I ::;::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::�:::::

passar o presen I; euita que ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::�",:::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..::::::::

será publicado pela impren- -.------------------
sa e em cartório onde'

� será .

atixado dui ante I 5 dias, Si
alguem souber de algum im-

h��i7e�nat;s. ac��e-o para os Posto 'Jaraguá Ltde,
ARTUR MULLER,oticial

i

j
CRISTAL

I dispomos pare pron-
j ta enrréga,

! fnuen�o RH U lt�ß.
:::0'0 •••• • , � ..

i"i� (t··..
. ··············· .. ········.. ··········t· .. ······· .. ········ .

:M': '.:::::

Assucar
Branco

2x1 I � T_e_le_f_o_ne_n_._4_0_,__
--------

S·
·

I r
e

e t --- - e

�,Imposto 1ß�lCa
..

Q� U. Q", 2QVG*Q.. QSQ,. &
"

CALÇADOS '

pre;n����:�:�see pda� 'I I RGO·gam.ent? das guias o tfi. •

escritorto de IIPFRANCISCO F. FISCHER 'IAvenida Getulio Vargas ,
"
�
,
, FRODUTO Df\

Bons Amigos , Inãustría die C21�C21dl([})§ ,
.r Ofertam bens presentes. ,'." ,

Ir «11§ r-� ITrnä t1I\� � °0 f0.o I'.Bons e uteis presentes \.\JJ\\JI >&1111 llJl (ÇU.\u)0) � Ri
são: Livros; Canetas CAIXA POSTAL, 11

Tinteiro; Albuns pera fo-

�
JARAGUÁ DO SUL

�tografia; etc. SANTA CATARINA
Adquirem-se na

Tipografia Avenida ��iFilu�_t;(m:àe:zj'@.�

H. KELBERT
CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

-- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS E

-- APARELHAMENTO MOD�RNO

HABEIS PROFISSIONAIS--

ACESSORIOS -

- PREÇOS MODICOS.

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

-.Jaraguá do S.u I -

......................................................... # ..

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

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

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

CIRURGIA. PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

ORIANÇAS, . DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
.

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico. Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Dh'etor l\lédico d'o Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

A VIS O

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

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

Dr. LUIZ DE SOUZA.
A\.DVOG�DO

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

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

:::�:i·
....

·········�.�::::
ERVILHAS

do Rio Grande;

artigo de ótima quali
dade.

, Oferece,

Engenho RAU Lida.
.

'

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

BITTER AGUIA

Casa de -'�oveis

Vitõrio Lazzaris
� Jaraguä do Sul -

.'

Rua Domingos R. da Nova�
� Moveis, Espelhos, vidros'e' vidraças. Corta- '"

se Vidros. Molduras pare Quadros qualquer
tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS

Em estoque e sob encomendas •

Enfeites para Caixões funerários.

Ur. Wal�Bmiro Malurec�en
�.I. Di SAUBI

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e �reanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

, Raios Intra.vermelhos e azuis.

---------------.---------------

Kühn & Rengel
:B"ERRARIA

Fábrica de ferramentas agricolas.
Principalmente Machados. Enchedas Foi

ces etc.

---------------.1---------------

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustlveis - Acessorlos - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -

Gazollna e Querozene em litros e

em caixas .

Atende dia e noite, á qualquer hor a.

�ã� �� m�I��r�� t
mai� �Rrat� �
--- ....._-_ ......._---

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o BRASIL
e as Reparações.

�������-,�����������
ii CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO

II DRe SADALLA ,AMIN
1i CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

11 ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

II «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

i:,l:.=: HOR�[J: 10-1,2 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

.Joinville -

CASA

LofharSonnenhohl
�---------------�...

RADIOS «ultima novidade com absoluta garantia»
O

RADIOLAS «Pailard - ôulça»

VITROLAS

DESNATADEIRAS
/

MOTORES eletrc.

O
«Columbia -. ôuiçe»

O
BIOIOLETAS « Inglesas»

o BRASIL teve uma COol cada. Mas a nossa patí- Agora quando o Bra-
participação' direta na cipação conflito foi alem. sil foi convidando a to
ultima guerra contra as Enviamos uma força mar parte nas conversa-
nações totalitarias. expedicionaria que SE' ções q ue se iniciarão o,

IAs nossas bases do cobriu de glories, baten- no dia 14,Nordeste foram de decí- dó-se heroicamente nos para discussão do trata-,síva influencia para a vi- campos da Italia. do de paz com a Ale-
toria das armas aliadas. Quando terminou a manha. O nosso gover-As nossas materlas pri- guerra quiseram negar no não deve deixar que
mas serviram ás Nações ao Brasil o direito às se escape essa oportuniUnidas para o fabrico de I reparações. Evidente- dade. O nosso embaíxa
mat�rial belíco. A nossa

I mente,
o .nosso país não- dorjna Inglaterra, sr. Mo

Marinha de Guerra e as se poceria submeter a nis de Aragão. ja decla
nossas forças aereas semelhante pensamento. rou que o direito do
prestaram serviços ines. Hoveriamos de por á Brasil ás reparações é
timaveis no patrulhamen- prova de fogo a nossa liquido. Não podemos abto dos mares infestados chancelaria, na defesa dicar desse direito. "O
pela pirataria gerrnaní- das reívíndícações bra do Brasil, disse ele exi-
ca. Perdemos a, maior síleíra, rá compensacão de �cor- .

parte de nossa. Mari_nha do com as perdas mate- IIMercante e muitas vidas riais perdas humanas e
preciosas foram sacrüi- Violões, Cavaquinhos e esfo�ços de guerra." ,diz I
----------- Pandeiros, bem como um o "Diario Carioca", "I h � I grande sortimento de gai-
amUem o uU ... tas ,dde boca e dedmão, es- C trele d ,(concl, da 1a. pag.) ta a i�:s��id��, n�s inte- on ro e os .

terminar o seu discurso (;A.§A\. REAL A e t d Iprecorreu a cidade sempre defronte ao Cine Buhr. rtera OS e

I
debaixo de aplausos deste
querido pOVO que não se

---- Borrachacansava de aplaudi-lo cal- •

cula-se que estiveram pre-
Não sofra de indiges-

sentes a esta manifesre- tões, use

ção mais d e 5.000 pesso- Bitter Aguiaas, (a) Diretório U.D.N.

O
«Suecas»

o

BATEDEIRAS
O

«nacionais e ingleses»
O

OOFRES «Fiél - de fama mundial»

« Suecas»

o.
MAQUINAS de cortar ração «das melhores marcas»,

O
.

FOLHAS di SE RRAS, «para quadros e circulares· suecas»
O

FAZENDAS em geral
O

TERNOS para homens e rapazes
,

.

. o
CASAOOS e OAPAS p. Senhoras' «artigos finissimos»

OAPAS
O '

de Garbardine «p. Senhoras e Cavalheiros»
o

BLUSAS <para o verão»

OHAPÉOS
. o

«das melhores marcas das Américas»

E MUnO.S OUTROS ARTIGOS

comprar mais
Comprar na CASA LOTHAR SONNENHOHL, é

e pouparbarato dinheiro.

III

�I------------------.--�--�
Dr. Arquimedes Dantas

.8V8,••8
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 34D

O sr. Correia e Castro
presidente da Comissão
de Controle dos Acordos
de Washington, baixou a

portaria n. 4, que regula
uma série de assuntos
daquela comiss.ão ..
Estabelece a portaria

que as fabricas e firmas
e detentoras das marcas
de pneumaticos e cama

ras' de ar fabricadas no

p�s,deve�oçresen�r���ii������i���i������������;��a Comissão, ou aos seus �
delegados mapas mensa
is de produção estoque
e vendas até o día 20 do
mes seguinte de acordo
com os modelos oficial
mente adotados.
Igual medida foi estabe
lecida para os distribuí
dores e. revendedores
desses artigos de prefe
rencia aos estoques e

vendas a outros.merca
dores e consumidores em

geral.
Pela referida portaria,

lOS fabricantes de pneu
maticos e camaras de ar
'detentores de marcas fa-
bricadas no pais e mon

tadores de veiculos-autos
ficam tambem na obriga
ção de fornecer a Comi
ssão os informes e com-

provantes necessarios do
controle dos referidos
artefatos.
A portaria determina ain
da que os pedidos de Ii
cença para impürtaç�o e

exportação dos referidos
artefatos so serão despa
chados pela Carteira de
Exportação e Importação
do Banco do Brasil, de-
pois de ouvida a Comi-
ssão. 'p------------------------------------�
Fica sujeita a portaria I .

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A Ia circulação e. consumo I

��sj:r::�tt�ssi��jac����� lOM8HJGUEIRA MINANCOBA
dida. Os artigos só pode
rão ser retirados da AI
fandenga mediante licen·
ça da autoridade adua
neira, que, por sua vez

fornecera a comissão to
dos os dados necessari
os ao controle.

BITTER ÁGUIA
se eleva pelas' suas

qualidedes esromacaes.

II

Correio �o Povo
Rua MI. Deodoro N. 136

Telefone N' 39 - C. Postal, 19

T.\RAGUÀ DO SUL

Vermitugo suave e de pronto
deito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUEI{ IDADE, CONFOR
ME o n, I, 2, , e 4,

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

t ernedios

Compre hoje mesmo 1l111a l.OlYlBRIGUEIRA
MINANCORA 'para o s t-u tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- jOINVILLE

Santa Catarina ft:::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l'l
� i � �
11 Para Deputados Estaduais H

1,1,
li UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL II
IL,,,"",",,,,,,�::"���,�:�:,,,����,�,,,,�����,�=,,,J

..

,

DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L L ER

GERENTE

Pauune Pedri

::

ii
li ASSINATUHA ANUAIJ

Cr$ 35,00

CUITHA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E OnfAIS

MECCÚES DO

�3URO CABELUDO,
T.O � ICO);Á'�l�t:R.
POR EXCElt�CIA.

------

_._--_

II

((D §21ltJJ21((}) (Marca' Registrada)

Virgem Especialidade
dl21 CllAo WEI1El llNIDl[J§IIR<llAIL c JJ((Dn1llivnHe
conserva o tecido da roupa porque lava· facilmente e com rapidez,

�""""""""""""""_II

,�\\ÄO VIRCi:>
,) �DA ��A,-
(� WHzn INDUSTRIAL
JOINVILLE

/

Sp..6Ã� 'fIRCêA,
. '_

Esp ECIAllOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


