
o sr. deputado Artur
Müller, recebeu dos pra
ticos de farmacia, odon
tologia e arquitetura, o

���_!I"!!!'!!!!�!'!!!ijI!'!!!!!!""!!!II""",!!"""!,!!T!,!!E!,!!L!,!!Ef!,!!O!!"!N!!!!,!!!E""!!!II"N!!!o!,,,,!!36!,!!!!! se�uinte telegrama:" Os
1 A5' abaixo assinados repre
.L, ':t

sentando as classes íar
=�,!,!!!!!!!!!,I!I���""!!!II"�'!'!!!'!!."'!..!'!!.."'!!!'!!!""!_"'!!!'!!!""!!!II"""!!!II"""!!!II"� maceutícas, odontologi-

P t"l A cl PSD PCB
cas e construtores do

regacão '-iÍvÍaa cor o e r�:��,P!tm d�����W:[�
d U

sua patriotica e louvavel
, a' D n E.,ergico telegrama do General Dutra atitude apoiando e apre-

,

•••
sentando na Camara Esta-

• dual o projeto de lei ofí-
lhe enviou o deputado cialisando a profissão,
Cesar Vergeiro, preslden- dos farmaceuticos e den
te interino da Comissão tistas praticos e cons
Executiva do PSD pau- trutores licenciados. Jo
lista, enviou-lhe o presi- sé Lindolfo Borges, Car
dente da República o los Hafermann, Roberto
seguinte telegrama:-"A- M. Horst, João Ermilio
cuso o telegrama de vos- Cardoso, Helmuth Feg,
sência ao assumir a pre- Olavio M. Cardoso, Nor
sidência temporaría des- berto Ranch, Felipe Bran
sa ilustre Comissão Exe- des, Aloisio Carvalho de
cutiva, manifestando so- Oliveira, Mario Nicolini,
lidariedade ao meu go- Walter Weller, Freimund
verno na presente cam-

I
Schmídt, Willi Germano

panha eleitoral que díví Gessner, Hilton Gerber,
de em São Paulo o Par- Albano Kanzler, Max
tido Social Democrático. I Hoepíner, AdãoMaba.
As palavras de V.

Excía. exprimem alta
consideração que agra
deço, deplorando entre
tanto que na atual cam

panha se estejam verifi
cando injustos ataques
ao governo federal, que
se 'coloca equidistante
entre as duas alas em

que se cindiu a secção.
estadual dessa agremia
ção partidária. O que de

sejo, porêm, lamentar, co
mo brasíleíro é que, en

quanto o PSD assume

no plano federal atitude
de defesa do

. .l:.�_!!llel
----------- ..;.;l.i�-..._t'ptmLêal1'dft .:e ,. ã'Iflã'lIlllIitlo
temos segurança para nossa propriedade; nossa o fechamento do Partido

família, nossa pessoa, devemos ao Brigadeiro Comunista e firmemente
Eduardo Gomes, o fundador da União Demcera- no Senado apoiando a

tica Nacional. Sejam gratos a Ale votando com cassação demandatos, ao
seu partido". mesmo tempo esteja, no

(Do discurso de João O. Müller, candidato ambito estadual, associa-
a Vereador, em Tres Rios) do numa mesma cam

panha com 'elementos
"Estamos fartos de promessas nas vesperas cuja ideologia não se

de eleições Ha 17 anos que não se lembram das compadecem com o pro'
zonas, rurais. Não cremos em partido do 'gover- grama do PSD-nem com

no e nem o- pode haver, porque quando vamos suas reiteradas e patríö
pagar impostos ninguem pergunta se somos ude- ticas manifestações.
nístas ou pessedístas, Assim, os beneficios pro- Tenho contudo, certe
vindos da admínístração devem ser atribuídos za de que o povo pau
sem diferença de partidos, cores, raças ou elas- lista, preservado'de alhei

as influencias, se maní-:

O governo somente será governo emquanto festará nas próximas
o povo quizer, pois pode ser derrubado na prí- eleições tendo unícamen

meira eleição. De Dezembro em diante pela von- te em atenção os ,supe
tade do povo de Jaraguá, a União Democratica riores Interesses do gran
Nacional será governo neste municipio, não dis- de Estado bandeirante e

tinguirá entre vencedores e vencidos. Todos são' do Brasil, do seu pro
iguais perante Deus e a leí",

,

gresso e da sua grandeza.
(Do discurso de João O. MUller, em Tres Rios) Agradeço e retribuo a

V, Excia. os protestos de
elevado apreço".

AIXA POSTAL, 19 Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI -

�����

JARAGUÃ DO SUL - Quinta-feira, 6 de NovembrANO XXVIII -

"A instrução secundária não deve ser ape
nas um privilegio dos ricos. É preciso que os

desprotegidos da fortuna, capazes e inteligentes,
tambem a possam frequentar; e é por isso que
a UDN estabeleceu no seu programa de adminis
tração a fundação de bolsas escolares municipais
para alunos pobres.

"

(Do discurso de Artur Müller, em ltapocu-
sinho)

,

,

"Maldito seja o proíessor que incute em

seus alunos o odio politico-partidário, desvirtuan
do a sua nobre missão de educar para o bem,
para a fraternidade, o amor ao proximo e a uni
ão geral,' para o bem da coletividade e da gran
desa da Patria nesta hora de aflicões. ,.

(Discurso do mesmo candidato em Trindade)

"A saudação desse jovem escolar, é um

grande estimulo para nossa pregação civica a

travês do municipio, porque parte de um cora

ção dos que falam a verdade, sinceros, daqueles
que são a esperança do Brasil de amanhã. gran
de, uno, invencivel e tradicionalmente cristão
como o herdamos dos nossos antepassados. De-

,
positemos nossa fé na mocidade brasileira por
que éla ainda não está- corroida do vírus maligno
das ideologias estrangeiras, vamos estimula-la
com o nosso exemplo na campanha para o bem
comun.

"

(Discurso do 'mesmo candidato em Vila
Chartres)

"Orgulho-me de falar ao povo da localida
de onde nasci, porque vejo sua fé num Brasil
grandioso apoiadó-pe:tà União DenrocratreaNacro
nal.

Esses homens, que descem das montanhas,
palmilham os vales, caminhando horas debaixo
desse temporal, esses colonos que são o esteio
da economia municipal, forman uma avalanche
que mais uma vêz dará uma estrondosa' vitoria
ao nosso partido e, podem ficar certos de que
os udenistas sinceros como somos, saberão cum

prir o seu dever, dando aos homens que traba
lham de sol a-sol, o lugar que merecem no seio
da comuaídäde Jaraguaense".

(Díscdrso de Francisco Fischer, em Garibaldi)
,

"Nos ultim'os anos,�no municipio, a ordem
éra esta: Querem estradas? Construam! Querem
pontes? Construam! Querem escolas? Construam!

Mas a ordem das cousas vai mudar.
Queremos um administrador municipal que Re

Interesse e saiba compreender os problemas vi
tais da zona rural, que 'forma a fonte vital do
nosso municipio. Eis porque surgiu o nome de
Artur Müller que melhor conhece o povo do
interior e suas necessidades. A sua amizade pa
ra com o povo não é da época das eleições, é
sincera e leal ".

(Do discurso de Fidelis WoU, candidato a

Vereador, em Jaraguasinho)

"Eu fui integralista, secretario dessa. agre-
.

miação. Hoje, e desde a campanha do Brigadei
ro Eduardo Gomes, a maior reserva moral do
Brasil, estou com a União Democratica Nacional
porque vejo nos seus postulados a salvação da
patria e no seu programa municipal e nos seus

homens em Jaraguá a grandesa desta terra, Não
sirvo para ser explorado no meu antigo idealis
mo por um grupo de politicos q�e visam apenas
o seu interesse pessoal."

(Do discurso de João Lucio da Costa, can

didato a Vereador, em ltapocusinho)
. "Ficamos com Irineu Borhausen. porque

é o 'maior operário de Santa Catarina. Nas suas

fabricas nunca houve greves, nunca foi preciso
o empregado recorrer a justiça do trabalho por
que ele é o seu maior amigo, os trata como

companheiros de trabalho e não como escravos.

Ficamos com Artur Müller e seus compan
heiros candidatos a Vereadores, porque eles são
homens do trabalho, homens que não tem ver

gonha' de nos apertar a mão
�

calosa".
(Do discurso de Silvestre Strzalkowski, em

Garibadi)

"Meus senhores: Si hoje temos uma Consti
tuição promulgada em nome de Deus; Si temos
o direito de nos reunir; de ter nossas socieda
des; sí temos garantia da, nossa propriedade, si

O Partido Social De
mocratico parece que es

tá vivendo seus ultimos
dias.
Abandonado pela opi

nião pública devido sua

infeliz direção, acaba ele
de receber agora um

rude golpe, pois o pro
prio General Dutra, Pre
sidentedaRepublica, aca
ba de recriminar em e

nergico telegrama o seu

procedimento em São
Paulo e outros Estados,
onde 'aquele partido fez
vergonhoso acordo com

os comunistas.
Diz-se mesmo, que O

tavio Mangabeira foi
chamado ao Rio, onde se

trabalha ativamente pa-
ra que a UDN dê apoio
integral ao governo fede
ral auxiliado pelos ele
mentos fieis ao General
Dutra, O povo paulista
ataca os propagandistas

I

do PSD, tendo sido in
cendiados os carros em

que eles viajavam, de ..

pois dos passageiros fu
girem. Dessa forma, Ge
tulio Vargas, Luiz Carlos

SERA?
Pessoa merecedora de

toda confiança, acaba nos
comunicar que o PRP deu
ordens reservadas atodos
os seus corretígtonaríos,
afim de que sufraguem,
na chapa de Vereadores,
unicamente nomes dos
seus adeptos e não da
tal ala dissidente, pois é
preciso que fique garan
tida, pelo menos a elei
ção de um candidatodeies.

Na hera do

aperitivo. tome
Um Calice

d�

BlllER AGUIA

Prestes e Nereu Ramos
chefes do PTB, PCB, PSD
que fornÍaram o acordo,
serão combatidos energi
camente.

Puro.

Os praticos
agradecem

Promessas

Presidente OUTRA

Rio, 3 (AN)-Em res

posta ao telegrama que

Já cause riso entre
os eleitores, quando os

políticos começam a pro
merer e a inverter as

cousas.

Os pessedistas então
agore, deitaram uma rede
de promessas que somen

te pode comprometer i')

quem as faz, pois ninguem
mais acredita nelas.

Depois de anderem.
dize'imô-qiltnaoTof"Jmtfr
MUller o autor na medida
que vai estabelecer uma

estação agro-pecuária em

Iaragué mas sim eles,
passaram a fazer outra
serie de promessas.

Uma estrada de ferro
daqui pare o Rio Grande
do Sul, a estrada de Poço
da �nta, uma ponte sobre
o Irapocú, a estrada de

Campo Alegre e até uma

vaca leitera pare cada
eleitor.
E porque eles não fi

zeram tudo' isso nos 17
anos que estão no go
verno?
É isso que todos per

guntam.

ses.

"Como comerciante e índustríal da zona

rural em Rio Cerro, posso assegurar aos nossos

correlígíonarlos de Itapocuzínho, que o entusias
mo das classes trabalhadoras pelos candidatos
udenistas é o mesmo em toda parte,

Estamos criando uma vida nova para a nos

sa lavoura e nada ha que nos detenha nesse

caminho.
Os que produzem nas industrias, os que

trabalham nos campos, todas as classes sociais,
estão afinal compreendendo a grandiosidade da
luta que travamos pelo .bem do povo e é por
isso que cerram fileiras em torno do nome de
Artur Müller e seus companheiros."

(Do discurso de Artur Gumz, em João
Pessoa.)

"O povo de Corupá já está compreendendo
que a UDN foi o partido que lhe falou com le
aldade, garantindo um candidato como Vereador.

Rodolfo Zimmermann, modesto, mas hornen
de bem, ha de defender o interesse destes habi
tantes, dos quais os administradores, nos ultimos
17 anos somente se lembraram nas épocas de
eleições. Os seus problemas são problemas do
muníeípío, porque formamos uma grande família
não podendo nela haver filhos privilegiados. Pri
meiro e segundo distrito formam um só bloco e

tem direito a tratamento igual".
,

(Do discurso de Artur Müller, na estrada
Isabel, em Corupá.)

Como eles são
o sr. Ten. Leonidas,

numa carta ao seu ami
go Dr. Luce, dissera que
"O secretario da Preíeltu
ra sabia de multas não
recolhidas para o Servi
ço militar.
O sr. Artur Müller re

quereu uma certidão a

mesma Prefeitura, para
saber os nomes dos le
sados ou o que ali cons-
ta. j

A certidão veio, mas

nos seguintes termos:
"Eu José Pereira Lima,

Secretario Municipal, em
íace do despacho profe
rido pelo sr. Prefeito
Municipal, no requeri
mento do. sr.Artur'Müller,
relativamente a assuntos
do serviço militar, certi
fico que o serviço da
Junta de Alistamento Mi
litar, não está aféto e Se
cretaria destaPrefeitura".
Assim são eles. Calu

niam e quando chama
dos a' posítívar os fatos
tiram o corpo fora.
São mesmo uns patifes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rr�f�itura Munici�al �� Jara�uá n� �ul ti Ao Publl·co ... ��i't�� �:m v��;�o��:�, :·��SS':Or�;::�,REQUERIMENTOS DESPACHADOS • onde encontrara, para pronta entrega
e a preços reduzidos:Dia 2q-7-47

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$ 250.00.

2756 -Erico Küster-bras. requer transí, imp.
terreno adquirido de Carlos Rutzen Ior como requer.

2757 _:Waldir Maffazzolll-bras. requer transf.
imp. terreno adquirid0'J,de Willy Iantsch. Idem. .

2758-Maria Carlota Antoine-urugaia, requer
transf. lrnp. terreno vendido a Estela Antoine. Idem.

- 9859-Perfirio M. Ramas-bras. requer licença
construir uma casa de madeira e- estrada Bompland.Idem. .

.

2760-Aldo Bugmann-bras. requer -Ilcença c ons.
truir casa de madelra em si propriedade sito Q, esrr
Isabél (Corupä). Idem:

2761-Artur Wehl-bras requer baixa imp. sobre sua
casa de fezendas a varejo, a Av. G. Vargas. Idem.

2762-Jorge Randig- bras. requer transf. ímp,
terreno adqalrldo de João Belischi. Idem

27M-Alberto Friedrich-bras. requer' transf.
imp. terreno adquirido de Guilherme Pinzighen. Idem.

2764--Carlos QUo Krelling-bras. requer licença
executar pintura externa em sua casa sito a rua
Nereu Ramos em Corupá. Idem.

2765-Alberto Darlus-bres. requer transf. imp.
terreno adquirido de Vitor Soares. Idem.

2776-Antonio Tobles-Líbenes, requer atesta da
de que não e devedor nesta repartição. Certifica-se
por certidão.

2766-Frederico Lavln-bras. requer licença
construir mausoléo na sepultura de Emma Vierbrants.
Gomo requer.

2767-Frederico Lavln-bras. requer licença
constru�mausoléo na �pultum de Bertha Boreha�t

a����������������I.����••�������.I�Krüger. Idem.

�:."����8m:::�I��C�a s���:�-r�a�e �ir��qo 1i�I�i BANCO INDÚSTR IA E COMÉR C I � DES. CAlAB INA S/A.2769- Duo'Müller-bras. requer licença construir Fundado em 23 de fevereIro de 1935
uma-case de madeira em sua propriedade a estrada CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00Rio Novo. Idem. DEPENDEKCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,002770-Guilherme Hauffe-bras. requer licença Araranguä .' J' g

, d S Iconstruir uma cesa de madelre em sua propriedade
.

Blumenau AGENCIA: ara ua o U
a estrada Ano Bom. Idem, Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

2771-Norberto Frankowtak-bres. requer licença �:��1�hIlS End. Telegraflee "INCa"
executar pintura externa em sua casa a rua Almirante Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 75
Barbosa (Corupá). Idem' Cresciuma MATRIZ: I T A J Aí1772 Frederico Borharnmer-bras. requer transf. Curitiba Faz todas as opérações bancarias no Palz. como cobranças. descontos.•

t d
"

írid d R d If H Id Curitibanos emprestímo•• financiamentos mediante caução de títulos comer!'iais.Imp. erreno a qUl�1 o e u o o orstmann. em. florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia. medIante2774-Max Thim-bras. requer transf. Imp, terreno Gaspar taxas modicas

adquirido de Leopoldo Cilusinski. Idem. Ibirama abona em C /Correntes os seguintes juros:2775 -- Romano Moretri- bras. requer rransf. lrnp, Indaial

I A Disposição, sern eviso, com retiradas livres
terreno adquirido de Ricardo [ark, edificado com a �������n�� Sul pare qualquer .importancia 2°/0erea de 670 rnts 2. sito a rua Hercilio Lus (Corupé). joaçaba Com Aviso de ·50 dias e retiradas livres
Idem. Joinville de Cr$ 1.000,00. 5oj.2776-Edmundo Max Llhlernann-bres. requer Laguna Depositos Populares, com limite de Cr$ DO.OOO�Mtransf. imp. terreno adquirido de Berta Schill. Idem. k;!t�: dep. iniciais a partir de e-s 20,00 :::;':::2778 - Thadeu Stazack-requer -licença fazer Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
uma pequena modificação no telhado da parte supe- Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% 11rior de seu predio na vila, de Carupé. Idem. Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5% ii2780-Harry Blosfeld-bras. requej; licença para �:� ��Jri���o Com Aviso de 120 días 5 1/2%

!:::::!::::'estabelecer-se com um Bar a rua Mal. Deodoro. Idem. Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses' 6%27S1-Harry Blosfeld-bras. requer licença co- S. francisco do Sul Os juros são pa!iOs ou capitalizados semestralmente

���:�: u;a� ����ta I��m�rente ao predio com os di- �'ij�::uim �po�t������!o:ia�nobase ,da prosperidade" i:::::.!::!:::.Arno Delmann .- bras. requer baixa do imposto Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA.sobre uma bicicleta, por ter transferido sua restden- Urussanga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horasele pera Serra Alta, Idem. Videira
os sáb:xdos das 9 à. 11 horas

.•2783 R d If M II b t f' , :I

terreno adqui�d� âe .JJ:I t:�- �:��:�u�r ��rhso�, I�� •

a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::aIlha da Figueira. Idem.
2784-Thomas ôtenger-Iunlor bras. requer transf

lmp, terreno vendido a Angelo Bertolti. Idem.
2785-João Gascho Junior-bras. requer trens.

imp. terreno vendido a Pedro Leithold. Idem.
2786 - Arno Glasenapp-bras. requer transf. lmp.

terreno vendido a Walter Witt. Idem.
2787-Honorio Llber-bras requer transf. imp. de

um carro de lavoura adquirido de Daniel Uber. Idem
2788-Honorio Llber-bras. requer tranf. imp

terreno adquirido de Daniél Uber. Idem.
2779 - José Cassou-bras. rransf. imp. terreno

edificado com uma casa, vendido a QUo Levim.ldem
2790-Waldir Maffezzolli-bras. requer licença

construir um Paiól para bananas em Corupá. Idem.
2791-Tadeu Srazack-bras. requer licença pare

construir um varandão em sua propriedade (Corupé]
Idem.

2792-Silvestre Stolnskl-bras. requer licença
pera estabelecer-se com uma lavandaria a rua Epitacio
Pessôa nesta cidade. Idem.

, ----�---

2792-Julio,Olska-bras. reqner tranf. imp. terreno
.

h bvendido a Willy Kamchen. ' 2800-ErJco Jantsc - ras, requer tr�nsf. i�p2794-Bertoldo Gumz-bras. requer transf.
. imp.1 terrenc� e parte da casa que lhe locou d<;> inventario

terreno adquirido de Mario Raulino Isidora Laide de Amta Jantsch, a rua Nereu Ramos. Idem.
Maria, Romeu, Hulde e Rafaél Zapeia. Idem.

' ,

28Ö1-�d.gar Maul-bras,. requer transf. imp.
2795-Emilio Albrecht-bras. requer transf. imp. terreno adqUirido de Paulo Lmzmeyer, Idem.

.terreno vendido a Franz Klebber. Idem. 2802-Carlos Beuhelsen·bras. requer transf. Imp.
2796-Martins José Mathias-brôs. requer baixa terreno adquirido de Fritz. Fuetzenreuter. Idem

..imp. Engenho açúcar. Idem.
• 2803;- QUo W, R. HJlbre.cht-bras. requer Ilcen.ça2797-Jos� Watzko-bras. requer transf. imp. parô cobrir com um telha.do sl.mples no ferraç.o exls

terreno adquirido de Walter, Willy, Gerado, Edeltraut tente em sua casa de resl�encla � Av. Getul:o Var-
e Vigando Meier. Idem. gas e proceder a renovaçao da pmtura. Idem.

2798-José Watzko-bras. requer transf. imp. Secretarid da Prefeitura Municipal de Jaraguá Clínica geral mt!dico - cirurgia de adultos e creançasterreno vendido a Walter, Geraldo, Wally, Edeltraut do Sul, em 20 de agosto de 1947. - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra--:urtas.e Wigando Meier. Idem.
_ Indutotermia - Bisturi-eletrico _ Electro-cauterização2799-Alfredo Kühl-bras. requer transf. imp. JOSÉ PEREIRA LIMA I - Raios Intra-vermelhos e azuis.terreno vendido a Alfredo Lemke. Idem. Secretário

COMPLETO sortimento de tapetes para todos os fins, gongoleum,
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..

II�.I.IU. e!lllll!!. DE JULIANO STINGDEN �Rua Marechal Deodoro N. 319 JARAGUÁ DO SUL
1---...............__---------

- Quinta-feira, DIA 6-11-47 -

trilhos

fc�;�;i'��d;�p;;�l

II e-s , 35,00 II
L�:::::::,::E,:::J

iii Dp. Renato Waltep i.!.
II CIRURGIA :!�: ��CIALIZADA II
ii Com cursos de aperfeiçoamento no

•

,ii
ir Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii
li Doenças de Senhoras - Partos - Clinica . 11
ii Geral de .Adultos e Crianças. ii
!l Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura' Municipal. H
ii TELEfONE N. 3

-

ii
li Jar'ag'uá do Snl :..L 8ta. Ca'nina

. li..

f.-
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PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
i N f L A M �. ç O ES.
CCC[!P.AS,

FRIEIRASJESPINHAS, ETÇ.

(LIXIR O( R06UEIRA

NUNCR EXISTIU IGURL

--------.--------
& Rengel

O remédio que tem depurado
o sangue d. tres gerações!
_,Fmpregado com êxito nas:

Feridas
.

Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas '

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! •••

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAQ AUXILIAR
NO TA RTAMENTO DA

SIFILIS".

��
: ure seus males poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortímen-
.

to na praça J! oferece seus arti-,
gos á preços vantajssos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - jaragua
����,

����

Faça boa digestão, usan-

I'do, antes das refeições,
um calice de

Bitter Aguia Puro '

�����

Figurinos Novos
Ultimos modelos

Ia Socied. Grafica Avenida LIda.

Kühn

Dr.
.

Wal�emiro Mazurecheß
Rua Mal. Floriano n. 152 -

..
JARAGUA

FERRARIA
Fabrica de ferramentas agrlcolas.

Principalmente Machados. Enchadas Foices,
--------.----�---

etc.
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Irene PeJri,' Oticial do

Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca J araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

, Brasil.'
.faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos -exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casai-Se:

Copia do Edital de Pro
clamas de Casamento,
recebídã do Oficial do
Registro Civil de Serra
Alta.
Edital N. 2.299de 31-10-47.
Henrique Hafemann e

Laura Rhien
Ele, brasileiro,solteiro,

carpinteiro, domiciliado
e residente neste distrito,
sendo filho de Leopoldo
Halsmann e de Mina
Gessner Haiemann.
Ela, brasileira, solteira,

operária domiciliada e

residente. em Serra Alta,
á Rua Benjamin Cons
tant, n·6. sendo filha de I
Walther Rhien e de
Anna Rhíen.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandeí
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dUI ante 15 dias, Si
alguém souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legals
IRENE PEDRI,oticial

PROIBIÇAo
Pela presente fica deter

minadamente proibida a

entrada de pessoas estra
nhas em meu terreno da
Ilha, sito no lugar Rio Ja
reguã, Municipio de lera
guá do ôul,

.

seja pare ti
rar trato ou outros tanto
fazer roça tirar lenha ou

. fazer plantação, ficando I

os Infratores sufeitos as
penalidades p"evistas em

lei.
Pomeranos, 24/10/1941.

Jacinto Bendilii, Proprieiarto.

I � �omerGial Lua.
Escrituração Mercan
til· Contabilidade -

Registo de Firmas
Defezas Fiscais·

Contreros.- Naturall

seções - Cobranças -

Servlços Comerciais
em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - 'CIDENTES -

TRANSPORTES - 'UTO
MOVEIS.

�����

!
Não sofra. de

indiges-ltões, use

Bitter Aguia Puro
�.........,..,..�

C A S A TOB I A, S D E )l E It I • M � • MI. ;r. li I • S
_______________••

' ._..!.J.!::A�R;.!:A�G�U;!!Á:!..!D�Q�. ..:S�U:;!!;:L_....::........!R:!.!u:!!a!..::>::!.'::re� Epi tácio Pessoa, 652 .sANTA CATARIA

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de prim�ira qualidade, as- Dieser Verkaufslajen hat Etä,ldig Artikel erster Qualität aut Lager, wie: -

sim como: Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins Riscados e Riscadões, Creto- Wollstotte, Leinen, Tusore, Waschstotfe, RiskaJen, Cretone, Algodão, Handtücher,
nes, Algodão, Toalhas, Chapéu� de Sol -e de Cabeça, Tricolines, Panos para corti- Schirme, Hüte, Tricoline, Vorhangstofte, Zetiers, Voale; Chitas, Opala, Fuston'i.
nas, Zetires, Voais, Chitas, Opalas, Fustões, Camisas, Gravatas, Meias, Ternos fei- Hemden, Gr�waten, Strümpte, Fertige Anzüge, Mäntel, sowie viele andeIe Artikel,
tos, Casacos, e muitos outros artigos, os quais, está vendendo pelos 'MENORES WELCHE, ZU AUSSEhST NIEDRIGEN PREISE VERKAUFT WERDEN. .'

PREÇOS .DA PRAÇA Besucht diesen bestehenden verkaufsladen ! Ohne verpflicbtung ihrerseits, um sich

..V_is.it.e.n-.n.a.s.8.m..c.o.m.p.ro.m.is.s.o,..e..ce.f.ti.fiQ.u.e.m.-s.el.d.o.s.,p.r.eç.o.s.e..d.a.q.u.al.id.a.de..de..se.u.s.'.r.ti.go.s v.o.n..dl.·e.'.r.ti.·k.el.n.u..d.p.r.et.s.en..z.u.Q.b.er::g.e.n.·., I ..I _

A\teilll(21� ,
o

•

rOf((J) dIe JJaragrä
AS CASAS PERNAMBUCANAS

A mois importante Companhia de Capitalização da Americo do 5:11

Amortizações de Outubro de 1947
No sorteio de amortização relizado em SI de Outubro foram sorteadas

.

.

'

as seguintes combinações: •

K·J U.

X Y P

Y X I

JOB

. X G I
• K V N

Com fllial em Ioínvllle a Rúa do Prin

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

Efetuaram mais de trezentos e cincoenre

mil cruzeíros (Cr$ 350.000,00) d�baixas em

beneficio do povo.
Estão procedendo uma verdadeira revo-

lução de preços. .

Não percam esta acesíão de comprar
barato. Convem tomarem um trem e ir a

Joinville afim_de fazerem as suas campras

nas tradjcion�is Casas Pernambucanas.

Todos os titulas em vigor, portadores de uma das combinações supra, serão
imediatamente cmcrtrzodoe pelo capital garantido a que têm direito.
SÉDE SOCiAl: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitanda (Edificio Sulacap)

Inspetores e Agentes em todo o Brasil

Informações com o 'sr. G. RODOLFO FISCHER

•

.

Oferece pelos menores pre�os da pra�a: (� .

-

�
Calçados para Homens, senhoras e crianças. �; Boss Ltda.� .

Camisas, gravatas, chapéos, bonés etc. �� �
Bolsas, cintos pera senhoras, blusas etc. ..:........�.........:;,.:;.::: ....�.:.;.:.:.....�:;.........,

Artigos para presentes,.brinquedos em geral,
jogos para Bebês, idem para batizado etc.
Inclusive os demals artigos

concernente ao ramo.

C ß S ß S P f R n ß M 8 u.e ß n ß 8: as casas

IMP�RADQJ�tA� dos preços baixos.

Casas PBrnambucanas ��n���Ssi��
____________

, prepor menos.

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

.

demos descontos

-- �.

Para ·Natal
Uma bôa caneta cons

titue um presente ideal.
Adquire-a ne Graflee

Avenida Ltda.
Av. Getulio Vargos. 350

I Visitem-••• O ....nhem es perees, IL.:.::decemos pela preferência

VENDE· SE �OOOOOOOOOO�OO�OOiOOOOOO�OOOOOO. rFo7tífui;--;;�;;;al
.. 00 Adolf Herm. Schultze

I
� g"oteUJ��d�al?���ia�:n-�.U t d � MARCENARlk EM GERAL � �ma lun a e zes � Bitter Agoia Poro �bois. � Oterece .móveis "CIMO" de todos os tipos da ...,.".,.,....----...............�

Tratar com o Snr. 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS
.

00
_

BERTOLDO GUMZ 00 Mantem um. ,estoque �ermanente de todos (�S tIpOS 00
Estr. Rib. Molha � '. de MOb�ltas,. especialmente par�. escntorio. 00 .ER,.'

00 INSTALAÇOES �O.MPLETAS DE: 00 para eriançs des
00 Dormitorios, �las de Jantar 00 di

.

00 Copas, Fscritori os, Moveis rusticos e outros. 00
Iversos tipo

� MOVEIS A VULSOS COMO:

�
V. S. encontrará

I 'J.T�TIíl Alp � p � Cadeiras na Casa Real.

I VJ � til! \lli�
=

�� zes Poltronas tixas e giratorias� Mesinhas de centro e para radio 00

��:"aM�to%clei; !Il .
E �;��� ��;�:,:d�;�'�,:,c> "RECORD'· !Il F··'M�ih·:··"7"-"-·:"-·Jli2,75 P. S. Por 00 Af���d�/egai��: eN����::do���5ti�� 00 fj ,_ .. _ .. �.... _�:._ . .-:::�.���.,:!:: IICr$ 3/.500,00. �

I d tOO·

'1
lZ;:\ e eva. o cus 0 .•·-'---- -

- - : d() menor preço da :Infor�ação ':la 00 Toda a MereadorJa á pronta Entrega 00
ra a vende :Farrnacia Gloria, 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 7,5 00 .p c
..:

Estrada Schroeôer, 00 Jara'guá do Su I Sta. Catarin 00 .

Engenho RAU Limitada �
�OO�OOOOOOOOOO'OOOO�OOOOOOOO ;!;�-·""'-�:'::'''''''·':':�··''··EE

SANGUENOL
CONTEM

OlTO ELEMENTOS TÔNICOS:

ARSENIATO. VANADATO.
FÓSFORO, CALCIOI ETC

TÔ,NICO 00 CÉREBRO
TÔNICO DOS MÚSCULOS

Os Pálidos Depauperados, e.e�
tados, AnêmiCOS. Mies quecrlam

(Magros, Crianças raquitlcas r._

ceberão a tonificação geral do'"
. organismo com O

SANGUENOL
iii!=;;==:;=i;=H�u=!!!!!!!n==!;=n.=u=!;=::EE!SE

II:',.,r"r"'s (S��;!tIU�i�I!�as, I
::: 1-.., IJ tift Maleitas, Tremedeira!!!
III --' CURAM-SE RAPIDAMENTE COM III� I m

III "Capsulas Antisezonicas II
li Minancora" Iii
II - Em Todas as Boas Farmacias I
III É um produto dos Laboratorios MINANC0RA II
iii - Joinville - Sta. Catarina- iii
E!!!!=ii=H=U=!:Si=n=n=ii_;=!!!!!\!!!i=!!EE!!i!!!!Eii

CliniGD �e -OI�os, Ouui�GS, noriz, fiaruanto Vende-se
Terreno com Casa.
Vende-se um terreno

1.250 m2, com c)lsa de
madeira, á Estrada Itapo
CÚ, extremando com o

Hospital São José.
Ver e .tratar com o

proprietario.
Francisco dos Santos

Dr. Arl'nínio TaVail'8S
Polessor Catedratico de Biologia do losfittute de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe Glos serviços cllnlc;os e cirurgicos da especlolldade no

Hospital de Corldade de Florionópolis,
•

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por. concurso. de Asslstencio Pública do Rio de Jenelro

formado pela Faculdade de Medicina da IUniversidade do Rio de Janeiro
BL U ME NAU STA. CATARINA I

PI
COITRI CISPI,
QUEDA DOS CI-

8EU1S E DEMAIS

HECÇOES DO

�DURO CABELUDO.

Grundstück zu verkaufen
Am ôtadtpletz Iaregué do Sul gelegen, zirka

12.000 qm.
Wohnhaus massiw, 2 Stock, anschliessend Fa

brikraum für jede Industrie passend, Kraft-anschluss
vorhanden.

. �i,dRII_2'Q",CAPliAR:
,

POR EXCELiNCIA
, .

, 'NEBELUNG

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ri"ö""""'-'''pCocfi"ii""'ll c���u �!�����!zar ;,�i:;�;��:,�;�m;
.: E' da Lei' .. o Ialeclmeuto. no día 29 liano de Negreiros, ilus-i.!.! Art. i23 - São infrações penais: 1.1.' d� outubro, do sr. Otto tre diretor da Empresa�Ilbrecht, do �lto comer-, Sul Brasileira. de Eletri-ii' n. 27) - Valer-se o funcionario de ii CIO de Corupa. cidade.

':.�:::::::::.
sua autoridade para coagir alguem a vo-

' Éra um _dos fundado- Ao eniversarlante os

tar em favor de um partido ou candi- res da antiga Hansa, sen- cumprimentos do "Cordo um dos grandes ho- reio do Povo".dato, ou exercer pressão sobre seus sub- menageados quando a-

ordinados:- Pena: - detenção de seis me- quele distrito, mezes a- - Dia 4 fez anos a se-

II ses

aNta_rOes.j.,eandoeS�es, pois, assustar por ,,�:ii�y�li::!���:I:�� ��;�::I�:����uO�d�lh��1
l.' ii tação inatacavel, de um - Dia 5 passou a data

qualquer autoridade ou cabo, cabinho, e li coração bondoso e gosa- natalicia do Snr. João LyH cabete eleitorais, que ainda não se con- i! dor da geral estima da ra, residente em Guara-
venceram de que o regime policial aca- H população. teve a acom- mirim.

:.::::':"::::' bou, e que, vendo-se. perdidos, te queiram, ii panhal-o á ultima mora- - Na mesma data a

H da quasi toda a popula- Senhorita Clemene Fer-
com ameaças, obrigar a votar em partido ii ção da vila. reira.

:: ou candidato que não seja do teu agrado. ii "Correio do Povo", as- - Ainda ourem feste-
Comunique; imediatamente, ao Dire-' ii socía-se a profunda dôr jou seu natalicio o snr,

••:::::.::.=:::!:::.=.
torio da U. D. N., toda e qualquer amea- H da Iamílía Hilbrecht . e Erwino Menegotto, índus

H tambem do distrito de trial.
ça ou pressão que te façam, pois lá.encon- ii Corupá, que perdeu no

I
- Hoje' o snr. Ottotrarás pessoas habilitadas, e encarregadas ii ilustre morto um dos Meyer.

ii de fazer valer os direitos, que te são as- ii seus mais queridos e
_

H segurados pela Constituição. II maís prestimosos, filhos. '

..:::::::::::::::::::::::::::::0::::::::::;;:::::::::::;:::::,
\�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,.:::::::::::::::::::::::::::::.: li Correio do Povo li

�i H

A partilha do veado RegistreM I A�OBeíõ:s�s II A.�::�:.0:8::5:::: liveIha�nã�istâ�:�� ��b��� No Carrörio do Regis- No proximo número H ���inél���a���al �:::.� !!
oportJ��mias armou um �� �i;�lln:�r��scii�����: �����ocso�u�li�A��ge a!iO ii �e�;�' d��d�9�8er:�:� IIlaço nos fundos do seu Zinlra, f. de Manoel To- ma, respondendo ao fo-.. tulramenre, o ((Cor- ..

terreno, para pegar um maz de �Araujo. ,Deolinda lheto an0D;imo .espalha- !! reio do .Povo» até II
veado que lhe estava f. de Quertrio Bassani, do nesta Clda�e. contra ii fim de dezembro de . ii
comendo as plantações" Nilton f de Rudólfo Wín- o sr. Artur Muller e re- 11 1947 ii
Um belo dia, viu o ter, Ren'alo Eugenio f. de' ferente as sindicancias. II

.

A GERENCIA !!animalzinho pendurado por Eugenio Trapp, Lauro f H ii IIIIi,.uma perna, e satlsfeiro de Alfredo Ehlert, Tere- :: FAÇAM seus enun- ::

'Ch;�uo�a�aulh��a·e filhos, ���:, f. ��ri�e�e����s df. BITTER AGUIA "â�oSBg:s fe�����;õe� II ooOOOOOOOOOOOOIOOOOOOIOOOOOOIOO�OOOOOOcontou a bela caçada e de Emmerich Watzko, é o grãnde estomacal·· Feliz Ano Novo," 00 'Ie�tr���ir�o z: �r��e;:��s� ��;:,e���fr�Toà�o��;�: da época. lt::�j:�:�:!�::��:���;:::::::::::::::::::::::Jj � C A S A O A N TE S C H I O C H E Tdre Belarmino. outro pro que Franz, Adelia f. de zes
Zé Bento, um pra coma- Mariano Wítkowsky, Miria � GRArYOÉ LIQUID,AçAO 00
dre Genoveva. '

f. de Ovidio Deli' Agnela, � I' r' 00Muié, gritou ele, manda Helga f. de Rudolfo Fis- 00' Sapatos, Chapéus de Sol, Som- �avisá as visinhança que eher, Dolores f. de José

.-
=

�-g--'ii-IR--0-S=-
'

00 zesvenha buscá as carnel Kienen" Zenare f. de Ro- � brinhas, Camisas, Gravatas, .Bolças, ;O Jeremias pegou da berto Tavares, Renilda f. zes
foice e foi matar o veado. de Alfredo H. G. Keiser, .fimóo/O' de Duo/idade � Carteiras.

�Zaz! O bicho caiu no Anilda f. de Alfonso 7 � � E m ais mil artigos zeschão e disparou mato Kuehn, Antonio f. de Pau- � e ,,�

Ef...f.RMENTO '

'7i"!,.� �
.

afora. Credo, resmungou lo Freiberger, Elita L de ,

ßI\UNU.HA z: 'i:: :). � Preço de ocasião
o coitado, em 'veis de Rudolfo Baade, Edla f. de (" •.

l:3S

acertar no bicho, cörtel a Erico Carlos Glasenepp. PÓS Pt.\PAPUOII\lS ;. 1',") � Descontos 10 a 30%

;corda. Maria f. de Andreas Denck, ... 2Z':'í
E lá veio ele todo triste Ilena e Ilona f. de Conra- \' //�-�' (i'77:' ))>"":>j 00 'Aproveiteme envoergonhado, pedir do' Karsten, Leonilda f. de 1([_llJJ.Âl::f. ".:k ::r;:,< ...

' 00
. r' '00desculpas aos visinhos Dälfiori .scola. Lauro f. de ��.: "/ " ;;::;�:ÄY} 000000001000000000000000000000010000000000que esperavam pela parti- João Gonçalves Nilton -

'�:";;�!i""lha. f. de Donato M. J . .:soares
. � ,-" ",!

�ssim s_ão os perrePistaS'1 Wilmar f. de Carlos KI�i- .-,""·Integridade
, (_�:�Amda nao ganharam as ne, Anita f. de LUIZ mordi doi Jeu;) �i''''_'

eleições e, já dividiram os Schumam, Uno f. 'de Otto '

criàdon?! deve-Je lA\cargos. Berndt e Adalberto f. de h J t�·r�Em Corupá, o "seu" Pinto, Henrique Jacobi. a replf 7lraÕ ua_ marca \I';;�:;:�será o Intendente e o
•

que e a garcnlia doi }>:"
Albarnaz o delegado, isso Obitos: No mesmo b f

'

para pagar os bons Cartório foram aiilda ins-
,on

f MEO E I R O Sserviços da "ala disidente, critos os seguintes obitos. .1lodd/ó u
Coitados. Lembrem-se Josefa Kuzinsky Wintrich, ...

�I

do veado do Jeremias.... com setenta e cinco anos
Brederodes de idade; era viuva da

Vicente Winlrich, Alvaro
"

Atença-O Gerent, com dois anos de ;;.0;.._

idade, filho de Pedro
A PRACAFica proibida a entrada Gerent, residente na Tifa •

em terras de minha pro- dos Martins. Valdir João
' • ,

.

priedade seja para pescar Nichelatti, com sete meses, I Levamos ao conhecimento desta praçfl e a
ou caçar, sem minha

li-I
filho de Celestino João quem interessar, q.ue de comun. acordo deixou de

cença. Nichelatti, residente no fazer parte desta firma o sr. RIcardo Kreutzfddt, e

JULIO NICOLINI Ribeirão Molha. em consequencia disso, assumiu a gerencia da mesma

o sr. Ervino Siefert.
Ribeirão Grande da Luz, 4 de Novembro 1947.

Ricardo Kreutzfe/dt & Cio.

r�:��'
I IRGO ·

,Aos meus diRtintos fregueses e a- TI'.4J t
o .4J ' {(Ia]],("a] ,�tn\§ di

migos que além dos preços baixos em mi· J1IDl�1Ul§ rna �e \l.(Çll1l�<ffi(ill\UI ".
nhas mercadorias concedo grandes desc�n. I '(Gij§cJhl Krm21(())§ S: Ao" 'I
tos, afim de liquidar todo estoque até fIm

�
CAIXA POSTAL, 11

�do ano. JARAGUÁ DO SUL - S. Catarina
Erico Bruhns -:- Jaraguá do Sul

:rPtia'\iaiiJeH__Çj�_

CORREIO DO POVO - Quinta-feira, DIA 6-11-47
��������������������

A VI S O

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

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

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

remedios
Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA

MINANCORA para o seu tilhinho.
t um produto :los Laboratorios Minancora

OINVILLE

I'

PAG 4

t Agradecimento
Viuva Ida Hil1bre:..:: ht, filhos,

noras e netos,. profundamente entristeci
dos pelo falecimento repentino de seu saudoso
esposo, pae, sogro e avó

ocorrido a 29 de Outubro, ,pelas 22 horas,
apos curta enfermidade, vem externar a todos
os seus bondosos visinhos, parentes e amigos
a asslsrencía que lhes prestaram no duro
transe, assim como a todos os que enviaram
pezames, flores e acompanharam o querido
falecido a ultime morada.

Mui-especialmente agradecem ao medico
Dr. Almiro Batalha, pela sua esslstencle, e ao
Rev. Pastor Prinz pelas confortadoras pala
vras e ao Côro da Comunidade Evangelica
pelas comovedoras canções.

Corupá, Outubro 1947.

t IO�eSanleige un� Danksauunu
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten hiermit die tieftraurige Nach
richt, dass unser unvergesslicher Gatte,

Vater; Schwiegervater und Grossveter

am 29. Okrober gegen 22 Uhr, ploerzllch und
unerwartet vom Tode ueberrascht wurde.

Wir danken hiermit herzliehst allen denen,
die uns In den schweren Stunden hilfreich zur
Seite standen, fuer die reichen Blumenspenden.
und allen, die den lieben' Verstorbenen zur
letzten Ruhestaette geleiteten.

Ganz besonders danken wie Herrn Dr.
Almiro Batalha fuer seine Bemuehungen, Herrn
Pastor Prinz fuer seine trostreichen Worte,
sowie dem .Eveng. Kirchenchor fuer seinen,
dem Verslorbenen gewidmeten Gesang.

Corupá, Oktober 1947.
Vva. Ida Hillbrecht

Soehne, Schwiegertoechter u. Enkel

A V IS Q
POSTO BRASIL

Ao lado do HOTEL JARAGUA - Ru; Marechal Deodoro N. 587

Comunica aos seus dÍstintos amigos e fregue
ses que estamos efetuando venda de gasolina Esso,
e Oleos e �m breve teremos seção de lavagem e

lubrificacão e consêrtos de pneus.
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