
Em resposta ao tele
grama que enviara, dan
do condolencias pelo fale
cimento de dona Car
meIa Dutra, recebeu, o

deputado Artur Müller o
CAIXA POSTAL, 19 Diretor Responsavel : PAULINO PEDRI - Fundado em 1919 TELEfONE N0.36 seguinte telegrama:
!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!'!!'''''!'!!''''!'!!!''''!'!!!!!'Í!!'''!'''!'!'!!'!!!!!!''''!'!!''''''''''''!!!''''!'!!!''''!'!!!''''!'!!!''''!'!!'!'!!!!!�!!o,,,,,,,,����!!!'!!!!!''''!'!!!'!!!!!�����'''!�!!''''!'!!!''''!'!��'!'''!!'!!!�'''!'''''��'!!!'''!!'!!!!!'!'!'!'!!'!!!!''''!'!!!''''!'!!!''''!'!!!''''!'!'!!''!'!!!''''!'!�!!!''''''!�!!''''!'!� «Rio - 24. - Profundamente

Sta. Oatarina - N.

1.4521
sensib�/isado agradeço as con

dolenclas enviadas.
(a) Eurica ß. Dutra.

o OS' ajuntou
...

ANO XXVIII Domingo, 2 de Novembro de 1947
��������������!!""!'!������!!!"""!

JARAGUÃ DO SUL

Deus os fêz o d i ab-

o Snr. Tenente Leoni- ciam toda estima e até desatinado como o éra o. Müller que consta da- Por acaso, não foi o Não foi ele quem pten-
das Cabral Herbster, de- parentes proximos. então prefeito, porque é quela, pois todos. sabem snr. Ten. Leonidas quem deu Roberto Marquardt
ve andar com muitas O oficio é o de N° facil de conceber que, que a sua exoneração mandou meter a borra- e outras centenas de ci-
saudades da limousine 113/4255, de 25 de Janei- ele seria um írresponsa- foi pedida naquela épo- cha no -dr..Luce.? dadãos?
da prefeitura e "da boa ro de 1942, assinado pe- vel se assinasse decre- ca por não merecer con- Não foi ele quem des- Não foi ele quem man-

vida que aqui levava, lo snr. Cap .. Lara Ribas. tos feitos por outros. Éra fianca e o sr. Tenente cobriu o
.

c-angaceiro dou destruir tumulos nos

pretendendo aqui voltar, Lastimavel é que o só o que tenho a dizer". queria aboletar-se em Pedro Dias é o trouxe cemiterios?
Dem que tenha que ves- sr. Ten. Leonidas não Vemos daí a verdade seu lugar, pois seu ve- para Jaraguá para espo Não foi ele quem aju
til' a camisola que o dr. tenha escrupulo em dar cristalina. Para nós o sr- lho sonho éra ter um liar e chicotear a popu- dou a varejar a casa do
Luce lhe ofereceu, de- a publico tal documento. Tenente Leonidas quis cartório. lação pacata, do muni- sr. Emanuel Ehlers?

pois de rejeitados que, Quanto as multas a que foi menosprezar as pes- Afinal, não se pode cipio, indo depois con- Não foi ele quem ínju
foram, os oferecimentos se reíere a ultima parte soas citadas naquela re- reconhecer no sr. Ten. tar suas bravadas entre riou o dr. Luiz de Souza?

para' trabalhar pelo PSD. da sua carta, já requeri lação, apontando-as ao Leonidas nenhuma qua- quentes goles de caíé Não foi ele quem ma-

Na 'falta de outros cor- hoje por certidão os no- público como 5a. coluna, lidade para falar ao po- no gabinete do Prefeito? jorou o imposto predial,
religionarios, qs perrepís. mes das pessoas que as como fazia com todos vo de .Jaraguá, falta-lhe Não 'foi ele com o co- depois derrubado pelo
tas mandaram pedir so- pagaram, para desfazer os seus desafetos, mes- dignidade, honestidade e munista Montenegro e o SI' Artur Müller?
corro ao seu

:

antigo al- mais essa mentira. mo porque, num con- moral para esse fim. mesmo Pedro Dias fazer E o lixo, não é óbra sua?

goz, prometendo sua A lei dos cemiterios é Ironto feito entre a re- O que ele tem é medo a diligencia a casa de As arbitrariedades
volta ao municipio, caso tão absurda, que qual- lação publicada e o orí- que a UDN. tome conta Purnhagem, Weij, e ou- por ele praticadas
ganhem as eleições. quer pessoa pode com- ginal, verificamos que I da prefeitura e publique I tros, publicando depois' dariam para encher dez
Pois sim! preender ela so podia I não foi publicado o nO-I as suas falcatruas. E iS-I a reportagem na "Noti- ou mais paginas de jor-
Agora, no jornal que nascer da cabeça de um me do proprio Artur so e mais nada. cía"? nal, mas deixemos o ho-

resolveram editar duran- men em paz. Para Jara-
te a campanha politica,

-

guá ele não voltará, mes-

�:m "���u�:�tO:" da����� A Oe 'Sgraç a' 'de J a ragu a'
��rr���st�s, g�:���� p��

ex-prefeito, atribuindo

.

pulação local não o quer,
ao snr. Artur Müller a como irá demonstrar no

autoria de úma relação pleito de 23 de Novem-
das pessoas sujeitas a bro quando em peso votar

observações no tempo na UDN.
da ditadura, e, para es

. /
clarecimento fomos ou- \

vir aquele candidato a

prefeito.
Dísse-nos o snr. Artur

Müller: "Não queria fa
lar sobre esse assunto,
já porque se trata de
medidas postas em pra
tica pelas autoridades
superíores e referentes
a segurança nacional,
(secreto) mas já que o

sr. TeQ.. Leonidas, mais
uma vês demonstra sua

falta de eserupulo em
dar publicidade a assun
tos de tal natureza, ex
plico o caso.

A relação dessas pes
soas foi feita em Floria
nópolis, pela. Ordem Po
litica e Social, extraída
do fichario e arquivo
das extintas. ação Inte
gralistas e o partido
nazista.
Foi remetida direta

mente ao sr. Ten. Leo
nidas, então chefe· da
gestapo em Jaraguá, pa
ra fazer a censura pos
tal-telegratíca. E facil
de conceber que o snr.

Artur Müller não podia nada lhe
fazer tal relação, não
somente por não conhe
cer todas as pessoas ali
relacionadas, como por
estarem até incluidas
pessoas que lhe mere-

,

Nova Administração
Da Rêde

Assumiu a direção da
Rede de Viação Paraná
Santa Catarina, o sr.

Cel. José Machado Lopes,
engenheiro militar e bri
lhante figura do Exercito.

O novo diretor, que
está fazendo uma remo

delacão no quadro de
seus auxiliares dirétos,
nomeou para as elevadas
funções de seu assísten
te o sr. dr. Algacir Gui
marães, um dos grandes
valores da UDN no Es
tado do Paraná e quê
foi candidato desse par
tido a deputado Federal.

Nas eleições municipals,
se muito antes de dar o seu voto.

Deve-se, acima de tudo, ler em mira o bem da rerra onde se está radicado, escolhen
do cendídajos que, por sua rradlção., operosidade de trabalho e, especialmente, pel��, .sues reclama
ções com os poderes publlcos, deputados, autoridades e ernleedes particulares, possem fazer conver

gir pare a sua administração os beneficios tão necessarlos eo bem da eolerivtdade
O municipío é que mais diz respeito ao Interesse de cada um, é a parcela da Patria

que tem um lugar todo especial no nosso coração, dai devemos tratal-o com carinho, com atenção,
sacrificando por ele o nosso egoísmo, e nossa paixão partldarie, pois devemos por o bem geral
acima do pessoal,

O que seria de nós si, por falta do raciocinio dos eleitores a comuna ele
gesse para prefeito o candidato do P R P?

rnais do que em qualquer outra, é preciso que o eleitor pen-

Ficariemos isolados, sem o apoio dos deputados da U D N, do,PSD e du P T B,
sem o Interesse do poder executivo, olhados desconfiadarnente das autoridades, do funcionalismo,
guerreados por todos e sulelros a morrer sufocados. Chamaria-mos sobre nós o 'odio do Brasil intei
ro e, começaria novamente, pera o seu povo laborioso e amante da ordem, dias de dôr e Iagrlrnas.

Viria outra vês a ocupação policial, como a tivemos na epoce da ditadura, feita por
autoridades desconhecedores dó meio, pagando todos, pecadores e inocentes o tributo oneroso pela
falta de raciocioio de uns e a ambição politica de outros. Dizemos ambição politica, porque, os que
querem desviar o povo da epoca dernocratlca em que vive, nada tem a temer. Si a cousa apertar,
eles, figuras destacadas, saberão se defender, e os pequenos, os fichados da policia, é quem irão so

frer. Ou então, como já foi em 1958, os chefes fogem" vão viver dies felizes em Porto União, aban
donando á sua sorre os seus correligionarios que, para se livrarem da cadeia, ainda tem que pagar
sua defeza aos proprios companheiros que os induziram ao máo caminho. Votar com eles seria a

desgraça de Iaragué. !
Não, eleitor amigo: Zela pela paz da tua familia, pelo bem da terra onde vives, votan

do num cedídato democratico, que esteja li altura de te proteger e dar ao teu municipio o lugar de
destaque que bem merece entre os demals de Santa Catarina. .

Entre Irineu Bornhausen e Plinio Salgado a quem preferes?
Aquele mora aqui, sustenta, com suas industrias, o maior numero de operarios do Estado.
O outro, vem a Santa Catarina quando precisa de votos ou de dinheiro, pouco ou

ínteressando nossa sorte.
Pensa bem eleítor iaragueenee l
Esté em jogo a paz e o progresso do municipio !
Vota nos candidatos da U D N, pois eles ficarão aqui, compartilhando da vossa ale

gria e da vossa dôr e é a eles a quem recorres quando precisas de nm conselho amigo ou de qual
quer beneficio.

Vota nos candidatos da U D N, sejas operarlo ou lavrador, pois eles nunca tiveram
vergonha de vos apertar a mão!

A U D N venceu' em janeiro e vencerá em 25 de novembro. Junta-te aos vencedores,
formemos a união geral do povo que trabalha e quer progredir.

Seremos então, um por todos e todos por um: uma admlntstração pera todos os rnu

nicipes e todos esses habitantes a trabalhar em paz pelo bem da coletividade e grandeza .da sua

terra querida.

Para Prefeito:

-x-

O jornal do sr. Luiz
de Souza publicou uma

nota onde extranha que
o sr. Artur Müller este

ja descendo de posto, is
to é de

-

deputado para
candidato a prefeito.
O sr. Artur Müller é

assim mesmo. Não tem
ambição. Quer viver én
tre os humildes que sem

pre lhe deram apoio e

que o elevaram a depu
tado. Ter estado lá em

cima e voltado, por im
posição de seus conci
dadãos a exercer um

cargo de mais contato
com o povo, é uma hon
ra.

Agora ser candidato
a deputado federal, bai
xar a estadual e acabar
como vereador, sem nun

ca ter sido eleito, isto
sim, e de amargar.
Quanto a seus com

panheiros, aplicamos o

proverbio: Dize-me com

quem andas, dirte-er que
manhas tens.

ßuinze milhões de ado
"lescentes e adultos
brasileiros são analfabe
tos. Ajude a ccrrrgrr
êsse mal tomando a seu

cargo a educação de um

brasileiro.

rr::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i1
ii Correio do Povo H
:: ::
:: ::

I! Assinatura para 1948 li
11 Todas as pessôas ii
,:!,:!, que tomarem uma !:.!:.assinatura anual pera
H o ano de 1948 rece- ii
ii berão desde já e gra- ii
H tuitamente, o «Cor- H
ii reio do Povo» até li

II �i�7�:d�;:::C: II
'U H
:: 'I

II cfo�Ç:eM f!fi��t:;��� II

t���f��€C:::J

ARTUR MO L,LE R
Para Vereadores:

AR�OLDO LEONARDO SOHl\HTT - ALBREOHT GUMZ FREDERICO OURT
'ALBERTO VASEL - FIDELIS WOLF - JOÃO OTAVIANO MüLLER -- JOÃO

LUOIO DA OOSTA - OTAVIANO 'TISSI - RODOLFO ZIMMERMANN
VITOR RADUENZ - ALBANO KANZLER··- ARNOLDO KRUEGER.

•

, TUDO POR JARAGUA'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OOm Adolf· H·erm. ·Schultze OO�MARCENARIA EM GERAL
--

00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00

I CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS- 00
Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00de Mobilias, especialmente para escritorío. 00

00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00
00 Dormitorios, Salas de Tantat �
00 Cópas, Escrttorios, Moveis rusticos e outros. 00

EDITAL·n.2.297,29-1O-47 'IM��d���asAVULSO�
COMO:

;
LEOPOLDO SCHE- Poltronas lixas e giratorias

WINSKY E GERTRU- Mesinhas de centro e para radio 00
DES GRIMM E entre muitos outros. a

I

É facil fazer boe diges- Ele, brasileiro, solteiro, 00 Caixa Registradora marca "RECORD"

operário, domiciliado e 00 Afamada pela sua eticiencia, substitu
residente nesta cidade, � indo as Caixas Registradoras de í

N· I
2::e::í elevado custo.-_;>-------sendo filho de ico aU 00 Toda a Mereadoria á proata EntregaSohewinsky e de Natalia 00 RUA. RIO BRA.CO, 964 - TELEFONE, 73 00
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·lj :�:lJ::.�i�!�����;�.�1l�I�m�
: t: oS. :1 residente nesta Cidade,
:. :1 sendo filha de Germano

� 1 Boss Ltda.� g�!::::::. e deMari. Schenk

AZAR CAR Iq�A I �L .L Ed�����. �;l��e�� �oS1���
Rua Mal. Deodoro, 301

�..............,-----��

Bolduan

f L I X I B D s: II O 6tH I i) (I
Ele, brasilef�o. �olteiro

L n ti L ß H lavrador domícilíado e

residente neste distrito
em Itapocusinho, sendo
filho de Rudolfo SeHfeld
e de Clara Rothbarth.
Ela, brasileira solteira

lavradora domiciliada e -llll'================IIIEresidente á Estrada -

Schroede, municipio de .':::: :::;-." .'- .....

����;l�� s��rtu�!lb: �: iip I! l�o�olno Kar�t��· fKH
Olga Bauer. .... iiA l�

. nh;ci:;�t��: :�d�.'rr:�nd�; ]1O li Ru:-:ar�:::�!o�!Ol68 '1C:1.:! R ,
..:I.,,:ipassar o presente edital que ii 11

será publicado pela irnpren- li
S

ii II "

sa e em cartório onde será li ii ii S ii
.

���x:�� !����ed�I 5alg��' i;'� :�":!I·..:iT·
:

....:l.i...:1 SE���O D�EL������:N�::'O- ii T I!."MEDICAÇAO AUXILlAf�
pedimento acuse-o para os :i ::

NO TA'�;fli��TO DA tins [egais :::: C������IVEtU���S-. II E IIIRENE P.EDRI, aliciai II
O

II FlCAÇÃO CARGA DE
ii ii

!l!·�·····-:;:·,,·,,·,,··::::-·······�i!;i·
ii ii BATERIAS E CONCERTOS DE IIN l�!

• • ii i!
PNEUS. ii· fi

! ,":I�:�:;;;:::I;: i �,,,,,Jj . lk=",,,ß
:

praça vende :

pROPRIEDADE A VEf\4DA
.

. �ngenho RAU Limilada
.

Situada nesta cidade com 12.000 m2. de Chão,
ili.:.;...•.... •... ·.:;.:;.::...�..... ':...··� .....• ..•..o!iI Casá de Material co.m 2 pavimentos existindo espa

ço e força eletrlca ligada propries pera qualquer
Industrie.

PROIBIÇAo
�T

.. Pll1lLile:�p
Pela presente fica deter

'ii'� M� ��
minadamente proibida a

entrada de pessoas estra
nhas em meu terreno da

Uma Motocicleta Ilha, sito no lugar Rio. Ja-
marca .N. S. U. regué, Munlclpio de lera-
2,75 P. S. Por guá do Sul, seja pera ti

Cr$ 3.500,00. rar trato. ou outros tanto.

I f-fazer roça tirar lenha ou
n or"!-açao :r:a fazer planteção, ficando.

Farmácia Gloria, os Infratores sufeitos as
Estrada Schroeõer, penalidades previstas em

lei.
Pomeranos, 24/10/1947.

Jacinlo Bendilii, Proprlelarto.

Irene Pedrí, Oficial do
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se, habilitarem para

casar-se:

·AS PILLULÁS DO
ABBADE MOSS

SÃD INFALLIVEIS
Na Prisão de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
�. INT-ESTINOS VENDE-SE,Fastios, Azia, Vomitos,
,P e s a d e los, I nd i s g e.s t õ e s,.

Co l i ce s do Figado.
Gaies, Digestões Penosas,
Dôres no ESfomago, Mdo
Halito, Retenção de Bilis.
"
-

'Vende-se em toda parte.

tão, quando se use o

Bitter Aguia PuroUma [anta de
bois.:
Tratar com o Snr.
BERTOLDO GUMZ
Estr. Rib. Molha

A V I S O
POSTO BRASIL

Ao lado do BOTEt JARAGUA - Rua Marechal Deodoro N. 587

Comunica aos seus distintos amigos e fregue
ses que estamos efetuando. venda de gasolina Esso,
e Oleos e em breve teremos seção de lavagem e

lubrificação e consêrtos- de pneus.
O Proprietario: ANTONIO SCHMITT

Ofereee pells menores preços da pra�a:
Calçados para Homens, senhoras e crianças.
Camisas, gravatas, chapéos, bonés etc.
Bolsas, cintos para senhoras, blusas etc.
Artigos para presentes, brinquedos em geral,
jogos para Bebês, idem para batizado etc.
Inclusive os demais artigos

concernente .ao' ramo,

t.;. flsile..�... • .....1.... O._.

.

-Iadecernos pela preferência
-

.

.

,

o remédio que tem depurado
o sangue III. tres gerações I

Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo.

�-';*'D Escrófulas
sifilíticas

SEMPRE o MESMO! •••

'SEMPRE O MELHOR! •••.

A VISO ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

Aos meus distintos fregueses e a

migos que além dos preços baixos em mi
nhas mercadorias concedo grandes descon
tos, afim de liquidar todo estoque até fim
do ano.

Erico 8ruhns -:- Jaraguá do Sul
Para Natal
Uma bôa caneta cons

titue um presente ideal.
Adquire-a na Grafica

Avenida Ltda.
Av. Getulio Vargas, 350

Crundstück zu verkaufen
Am Stadtplatz Iaragué do. Sul gelegen, zirka

12_000� qrn,
Wohnhaus masslw, 2 Stock, anschilessend Fa

brikraum für jede Industrie passend, Kraft-anschluss
vo.rhanden.

•

Não sofra de indiges-
tões, use

'

Bitter Aguia Puro ·Vende-Se
Terreno com Casa.

'.

Vende se
.
um terreno

1.250 m2, com casa de
madeira, â Estrada Itapo
cú, extremando com o

Hospital São José.
Ver e tratar com o

propríetarío.
. Francisco doS Sanlos

��

NEBELUNG NEBELUNG'

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

Tesse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
� TODA§.�A§ 1VI0LESTIAS DO HPßRnH� Rf8PIHHIÓHIO �
� Encontram alivio imediato com' (".... uso do �s : Ineompar8vel @)
; Pl!ilOfill dI! nogieo Pl!loll!nll! �
@) O PEITORALMAIS �ONDEC:IDO NO BRASIL @)
2\@@l®@i.®®l.®®i®@i.®@i.®@l®@;'@@';@@J@@,;@@.i®®!ti

Waldemiro Ma·zurechen
eaSA 81 S.'8E

Rua Mal. Floriano n. 152' - JARAGUA
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas

ure seus males e poupe seu _ lndutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauterização

FARMrCIÄmPNOVÄ 1 .·.R.a.i.os_h.1Í.ra.,v��.rm-el.h.os-e.a.z.u.is•. .....

Dr.

de ROBERTO M. BORST
a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajesos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
���

ClinicB 'de OI�os,. OUUi�8S, "Dril, fioruanlo
COITHA CISPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AfECÇÕES DO

tOURe CABELUDO.

Dr. Arll'ninio Tavawes
Pofessor Catedrotico de Biologio do lostittulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe czlas serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

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

Ex-Interno por. concurso, da Assistencia Público do Rio de Janeiro

VENDEM-SE
Duas carrocerias de

caminhonetes quasi no

vas, sendo uma fechada,

I
propria para viajante.
Tratar no

POSTO KARSTEN .. ------------d

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade dó Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

........................................ 1 � ...

T'O B I A S DE MEMI AMW8MIG ••• Ia,
JARAGUA DO SUL' Rua ::>res. Epitácio Pesso.a, 652 SANTA CATARIA

CASA
Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira qualidade, as

sim como: Sedas, Cs:simiras, Linhos, Tussores, Brins Riscados e Riscadões, Creto.
nes, Algodão, Toalhas, ChapéU'> de Sol e de Cabeça, Tricolines, Panos para curti ...
nas, Zefires, Voais, Chitas, Opalas, Fustões, Camisas, Gravatas, .Meias, Ternos fei
tos, Casacos, e muitos outros artigos, os quais, está vendendo pelos MENORES

PREÇOS DA PRAÇA. .

•

Visiten-na sem compromisso, e certifiquem-se dos preços e da qualidade de seus Artigos.

Dieser Verkaufsladen hat �tä,ldig Artikel erster Qualität aul Lager, wie: -

WollstoUe Leinen, Tusore, Waschstotfe, RiskaJen, Cre�one, Algodão, Handtücher,
Schirme, Hüte, Tricoline, Vorl1angstt'Ue. Zetiers, Voale, Cbitas, Opala, Fuston ..

,

Hemden. Gra.waten, Strümple, Fertige Anzüge, Mänt'el, sowie viele ande Ie Artikel,
WELCBE, ZU ÄUSSERS} lfIEDRIG&N PREISE VERKAUFT WERDEN.

. . .

Besucht diesen bestehenden verkaufsladen lOhne verpflichtung ihrerseIts, um sIch
von die Artikeln und Preisen zu überzeugen. I

.................................................................................................................
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Povo ,dIe Jaraeuä
AS CASAS PERNAMBUCANAS'

-Corn filial em Ioinvllle a Rua do Prln

cipe n. 268, já iniciaram as suas Especiais
vendas de fim de ano.

Efetuaram maís de Irezentos e cincoenta

mil cruzeiros (Cr$ 350.000,00) de baixas em
beneflcío do povo. '

Estão p.rocedendo uma verdadeira revo

.lução de preços.
Não percam esta acastäo de comprar

barato. Convem tomarem um trem e ir a

Joinville afim de fazerem as suas campras

nas tradicionais Casas Pernambucanas:
C ß 8 ß 8 P f R n ß M 8,U C ß n ß 8: as casas

'IMPERADORA§} dos preços baixos.

Casas Pernambucanas ��n�::Ssi��
..;

.

. , pre por menos

FILIAL em ,Joinville, a Rua do Principe, 268
Aos Senhores Revendedores conce-,

demos descontos especiais.

[]
FESTA'ESCOLAR"

o

I
,�,-

�------------------------�
I

Dr. Arquimedes Dantas
.B.eGADG

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

2--1�-41-'_..----.---- ----

Verrniíugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e d�ta !

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

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

i ernedios
e ... e

? ... n

.,Compre hoje mesmo Uma LOMBRIGUEIRA

FC," QCl-A:c.·LUÇ""ACD".op'.s"
u

,
MINANCORA para o St'U tilhinho.

E um produto dos Laboratorios .Minancora
üINVILLE

AVÓI MÃE! fiLHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO ..SEOATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

ALlYIA AS CÓLICAS UTERINAS

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIRA �INANCORA

::::::::�::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::::::::::::::: ::;:::::::::.:: ::::::::::::::::::::::::

Dp. LUIZ DE SOUZA.

Oficina Mecanica .

.Geral
H. KELBE�T

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS E ACESSORIOS -

-- APARELHAMENTO MODERNO
HABEIS PROFISSIONAIS-

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 15S' Telefone, 40

-Jaraguá do Sul -

���������l���

- PRflÇOS MODICOS.

Ilooturous P. �olso c���
pilhas pare as mesmas

acaba de receber a • .

CASA REAL

em Francisco
Realizar-se-ã no dia 16 de No

vembro próximo, em Francisco de
Paula, uma grande festa escolar, em
beneficio do mesmo estabelecimento.

B
.

RO' T b I �h 'd
.

• PRIft.:OUTOS DA:arera I as, om o as, u nrrasea a, Residencia : 'Benjamim Constant, 136 - Tel. 12 ?Bebidas. Cafes ete,
A noite haverá um grande baile,

.

Abrilhantado por um OT/MO JAZZ. . .'
.

.

((i(Ü)§clli1 Irmaos s; AoConvido: as autoridades, e o povo em Geral.

a k
A .....4_ U ...,..h.úuJ,u CAIXA POSTAL, 11

C
A CO;iSSãO•.d

�

.• � li�. JA::!a:;::,;!:::na
CONVI'TE t..���. 'P.RA Docência do GRUPO ESCOLAR ABDON N W

BATISTA, tem o prazer de convidar os Snrs.
socios dos Clubes Baipendí e Aimoré, e exmas.

familias para o baile em beneficio da "Caixa
Escolar" deste estabelecimento, que se realizará
na séde social do Clube Atletico Baependí, no

dia 8 de Novembro de 47.
Mesas a venda com o Snr. Delorges Costa,

na Empreza Auto Viação Catarinense.'
Jazz Cruzeiro de Rf� Negrinho

ii Dp. Renato W"altgp ii
II CIRURGIA :R��� ��CIALIZADA li
ii Com cursos de aperfeiçoamento' no ii
ii Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii
i� Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
H Consultório e Residencia: - ao lado. da Prefeitura Municipal. li I!! TELEFONE N. 3 ii �---

ii Jaragoá do Sul - Sta. Catarina- ii

i;' eLlNleA D. OLHOS - OUVIDOS _ NARIZ • OAROANT� I v�:õ:;od:a:::i:iS I
II moderna e primorosamente instalada do !! � Jaraguá do Sul - 'Rua Domingos R. 6a Nova�
ii DR. SADALLA AMIN li �Moveis,Espelhos, Vidrose vidraças.. Corta-�
!! CONJ.UNTO

DE APAReLHOS MODERNOS UNICO NOS !i I
se Vid.ros. Molduras pare Quadros qualquer

Ili E
'. n tipo. - CAIXÚES FUNERARIOS

li ESTADOS D .SANTA CATARINA � PARAr.:A... ii. Em estoque e sob encomendas.
ii «Rua Abdon Bartsra - defronte A Noticie » ii Enfeites para Caixões Funerários.
li HORARIO: 10·12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2·4 ii .

ii - .Joinville - l!-----------,.-------
�--------------------.I------------�

-;.========�======�- �----------,------�

BITTER AGUIA
PURO

é um aperitivo cientifico

ADVOGADO

�"tU.u
,

--------�'.•----�---

Kühn & Rengel
:B" E R RA R IA

Fabrica de ferramentas agrícolas.
Principalmente Machados. Enchades Foices, etc.

---�------.-------------

VENDE-SE- Na Brara do Rio
Cerro, uma casa com 13 rncrgos de

. terra, contendo queda d'agua para
movimentar uma pequena industria.

Tratar com o Snr.

RICARDO ZUMACH· Rio Cêrro FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado eDil kill nls.:

Tosses
Resfriado.

. Bronquite.
Escrofufos.
Conva lescenças

VINHO CREOSOTADO
•

É UM GERADOR DE SAÚDE.

não é certo que o maior
inimigo do Brasil sej a

a saúva. O 110SS0 maior
inimigo é a ignorância.
Inscreva-se como voluu
tärio na campanha naci
onal contra o analfabe
tismo.

NUNO-=- EXISTIU IGURL

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇOES,
C,C C E I R A S,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

RUC81�Dn �I nOrneDD
sem espinhas, tem á venda
na CASA REAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P O L I T I C A LO�AIS Recemendações aos DECLARAÇÃO'"
_

Nanacirnento-O Udenistaslar do casal Dante Schio- Pela presente "'levo ao conhecimento do po-
chet e de sua esposa O diretorio da UDN vo de Jaraguá que não concordo com a declara-
Dna. Olivia, foi enrique- recomenda a seus corre- ção feita pela "Ala Dissidente da "UDN," no [or
cido com mais um robus- ligionarios não ínntílísar nal "Tempos Novos", em seu primeiro numero, e

to meuino, que receberá os boletins e cartazes tambem declaro que não tomo parte de qualquer
o nome de Davío João dos adversaríos, uma partido.
Schiochet. vêz que os mesmos não Corupá, 30,-1.0-47. ,

-Tambem o lar do contenham ataques pes- FIORENCIO CEZAR PICCININI
casal Alfredo C. G: Kei- soais.
ser e de sua exma. Snra. Outrosím, que deverão
Dna. Ida Keiser, foi en- trazer ao conhecímento

Continua a empolgar costas do chefe do PRP riquecido com mais uma da direcão se encontra-
o eleitorado Jaraguaen- que tiveram de mudar interessante menina que rem qualquer pessoa
se as candidaturas ude- o itenerario, pois temiam na pia batismal recebera inuti.lisando os do seu Pela presente torno público que não assinei
nistas ao futuro governo uma agressão na viagem. o nome de Renilda. partido.

.
nem estou de acordo com a publicação, feita ao

municipal. Em Ilha da Foguetorio, apareci- Visitante: Deu-nos o Tambem ped.e-se seja Povo de leragué, pela chamada «Ala Dlssidente da
Figueira, Corupá e Tres mento relampago na sa- prazer de sua visita o d�do _ con�eclI�ento .a U. D. N.» no jornal "Tempos Novos" em seu pri
Rios o povo se reune .cada do predio e a con- nosso presado assinante d�reçao partídaría da atI-I meiro numero.

para ouvir os candidatos ferencia. Na rua, o povo Sn r. Felix Scheller, resi- v�dade. de qu�lquer fta- Corupá, 29 de Outubro de 1947
e o seu, programa de passea.va de um lado pa- dente em Cambe-Estado cionano autoridade que, GlJilherme MeJchertgoverno, recebendo os ra outro pois os organí- do Paraná. esquecendo seus deve- ",".
mais francos aplausos. sadores muito esperta- Ao distinto visitante os res, faça ameaça ou pres
Já não restava mais du. mente foram se aprovei. nossos votos de bôa esta- são política sobre o eleí
vida de que a U.D.N terá tar dos festejos da Igre- dia nesta cidade. torado, afim de que pos
nas eleições de 23 de ja Evangélica para sua 'Aniverçarios: Dia samos responsabilisal-os
Novembro a sua segun- reunião. 27 a exma. senhora Vva. e apontar esses maus .

d t I ítorí D
. D Hild d Sil brasileiros ao povo, POI'S Faço saber eos Snrs. responsaveis do jornala e espe acu ar vrtoria o povo partiam uns ona 1 a a J va. T. . .

d di D' 29 lutamos pela democra
s ,

empos Novos" que não estou de acordo com a
no mumerpio, vencen o apupos, ItOS chistosos, Ja passou a data v-

bl
t d

-

t d t Ii d S L cía, pela, liberdade de DU icação, feita ao povo de Iaragué, pelo chamada
em o as as secçoes. _

mas u o seni pretenção nata reia a nra. idia ' AIO povo esta saturado da molestar o 'brilhante I Maffezzolli agen Le Postal opinião, visto que a
'

a Dissidente da U. D. N.", em seu primeiro
dep romessas, não adian- escritor. Causou decep- em Oorupá e espósa do Constituição isso garan-

numero.

Corupá, 29 de Outubro de 1947tando o inicio da cons- ção a declaração do sr. I nosso amigo Willy Maf- te e o tempo da dítadu-
trução de estrada alguns Plínio Salgado dizendo fezzolli, agfl11te do "Cor- ra já passou. "Em,ilio rJle!c_h_e_r_t__�_,

,--__dias antes de pleito, por- que não tinha dinheiro reio do Povo" naquele
que todos sabem que para pagar as prímísso- distrito. Tarnbem di» �9 AGRADECIMENTO'isso não passa de uma rias, mas que seus por- fez anos o Srir. Lauro

I
NOTAS E NOTICIAS '

tapeação para caçar vo- tadores deverian procu- Braga, o Arboricultor I
,.. . _ . _ .:

tos rar o antigo chefe mu- Alvino Seidel, de Corupá, .

A AssembleIa. ,Leglsla-' .

A C�mlssao da.orgamsaçao dos Iestejos da
A estrada Poco dá An- nicipal, pois se preciso e os meninos Sergio Olí- tíva do Est�do J� apr,.? festa de. Sao Wendelmo do Estr!lda Sch�oe?-e!, _vem

ta-Corupá, jâ foi iniciada fosse, dariam um geito veira e Ernesto Lach. e vou �m ultlI�a discussão por �eIO desta agradecer a boa contribuição dos
por tres vezes. A primei- pedindo o dinheiro a ou- snra. viuva Lniz a Dou- a. �e� Organíca d�s M�- padrI�h�s bem como do povo em g�_;al o qual
ra antes do pleito de tros companheiros. brava. No dia 30 fez anos ll:CIPIOS e �uas. DISpOSI- contribuiu �ara o bom lucro de Cr$ 5.:...40,00 obtí-
1945, a segunda em 1947 Tendo findado a con- a viuva dona Erna Colin çoes Transítorías. do na reíerída festa.
e agora mais uma vêz. ferencia e como o mo- Mahtud e a senhorita In- O projeto' de leí que
Se assim continuar mais vimento' popular e os geborg Voigt. No dia 31 mandava dar um mês de
umas cem eleições, tere- murmurios tomassem vul- fez anos o Snr. Leepol- a?ono.de natal aos. íun
mos a estrada pronta, to, foi pedida a garantia do Seidel. importante Ar- Cl()n�r.lOs. e�tadu.a�s e

Mas a UDN, irá dar es- policial para o embarque boricultor em Corupá. mUnICIpaIS fOI,. reJel�ado
tradas ao municipio não tendo comparecido o sr. Dia 29 completou rnais pel!l J:\ss�mbl�Ht, pors a

para angariar votos, mas delegado João Souza uma data natalícia a Snr-a, maiona, Isto e o PSD
porque isso é um ímpé- que, com os 5 policiais Linda Bleich, professora votou .contra. . . Irativo municipal, faz par- do destacamento forma- em Corupá .

O dia. 2� f?I dedicado I
te do seu programa de ram cordão .na calçada Ontem transcorreu a ao íuncíorialísmo, tendo

admístração e elas são entre a porta da casa data uatalicia do Snr. ,falado sobre a data os

precisas para o desen- e o automovel. Emílio Silva, agente de es- snrs. deputados Os�a!-
volvimento economico da tatistica neste município. do Cabral e Lopes Viel-
comuna. "

' Hoje faz anos o Snr. ra. O sr. deputado Artur
Ainda em um recente � � Lourenço Watzko. • Müller 'representou a

comicio, um lavrador, le- Na hora do Amanhan passa'u data b�ncada u�enista �a
vantando-se gritou: "pa- natalicia do Sn r Sergio MIssa em açao de gra-
ra nós, gente do interior aperitivo. tome Thomsen, COI1 tactor e di- ças e na sessão realisa-
do municipio, só ha uma Um Calice retor da A Comerciál Ltda. do Clube XII de Agos
salvação, votar em Artur I Na mesma data aniversa- to em homenagem aos

Müller e seus compa-
de

-"e a exma. Snra. Ivone funcionários.
nheíros de chapa, porque I

BITTED, AGUI'A
Luz Gottardi, .esposa do

. O. sr, Getuli? afinal
ele já provou uma vês !\ Sur. Dr. Fnlncisco Got- cmdIU se a polItICa de
o quanto lhe merecemos. Puro tardi ,residente em Rio São Paulo. De um lado o

-x- do Sul, na mesma data PSD, PRP, e os comunis-
Chegou e chegou tar- d

.

" o Snr. Walter Meier. tas apoiando o sr. Ciri-
de o sr. Plinio Salgado. lo Junior e dO outro os

Marcada para as 15 ho- progressistas, republica-'
F·

.

1\1 Tome, saúde, usando,ras, somente poude al- Igu ri nos , ovos nos e Borghi ap(,jando
cançar Jaraguá as 18. Ultimos, modeJos

como aperitivo, o gran- a candidatura Noveli
de estomacalDisse-nos um dos gu.arda Na 'Socied. Grafica Avenida LIda. Junior ao cargo de vice-

BITTER AGUIA governador.

Continua empolgando o povo a campa
nha udenista • Chegou o sr, Plínio Sal
gado, que declarou que não tinha di ..
nbeiro para pagar as premísserías • A

policia garantia o sea embatque.

,

Declaração

0000000000000010000001000000100000000000000

I CASA OANn SCHI�CHElI
; GRAf'lDE LIQUIDAÇÃO �
00 Sapatos, Ohapeus de Sol, Som- 00

; brinhas, Oamisas, Gravatas, Bolç as, I"
00 Carteiras. �
00 E mais mil artigos 00
00 00
00 Preço de ocasião ,00
00 Descontos 10 a 30% 00
00 00
00 Aproveitem ��OOOOOOIOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOO

..1 I '..•..'eemes..me-mm 22�

Ao Publico
Antes de V. S. comprar sens moveis,

• visitfl, sem compromisso, a nossa loja,
II onde encontrará, para pl'önta -entrega

e a preços reduzidos:
TRIOS ESTOFADOS em couro, veludo e gobelin a partir de Cr$ 1.300,00.
DIVÃS ESTOFADOS em veludo e gobelin desde Cr$ 400.00.

'

POLTRONAS de radio e de balanço' estofados em veludo, e gobelin a partir
de Cr$ 25000.

COMPLETO sortimf'nto de tapetes para todos os' fins, gougohium, trilhos
a preços módicos.

CAMAS PATENTE de alta reputação para casal, solteiros Q de crianças.
ESTRADO DE AÇO americano e galvanizado nacional.
COLCHÕES para cama de solteiros e de casal a partir de Cr$ 120.00.

ISJJela�n. elltlll§!lG DE JULIANO S1L"INGBEN
JARAGUÁ DO SULRua Marechal Deodoro N. 319

.I BS..I�

�tRMENTo
�tl)EIRD5

(()) §2l1tJl21� (Marca Registrada)

Virgem Espeçialidade
dla CKAo WEIZEt KNIDU§IIR\lkl c Jonmrvnlilie

I
, s�ßÃ�_'f'RCtAt

- ...

ESPEÇI�LlOADE v.conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


