
Quem defendeu a melhoria dos vencimentos dos magistrados, foi a UDN - deputado Waldemar Rupp.
Quem defendeu a isenção de impostos para os carros de lavoura, foi a UDN - deputado Bulcão Viana.

.

Quem defendeu a isenção do Registro Policial para as bicicletas dos operarios, foi a UDN - deputado Max Colin.
(I Quem defendeu a aplicação das Leis Trabalhistas para os operarios do Estado, foi a UDN - deputado Konder Reis, ,

'

Quem defendeu a isenção de impostos para as casas paroquiais de qualquer religião, bem como o cancelamento das àiVidas existentes
sobre esses bens, foi a UDN - deputado Artur Müller. .

. I, il;0 �. �

Quem defendeu a aposentadoria com todos os vencimentos para os ferroviarios, foi a UDN - deputado Ramiro Emere�õ.
Quem defendeu a equiparação dos vencimentos dos professores municipais aos estaduais, foi a UDN - deputado Artup'Müller.
Quem defendeu o abono de natal aos funcianarios 'estaduais, municipais e das autarquias, foram os deputados Konder Reis e

Cardoso da Veiga da UDN e PRP.
Quem defendeu a 'criação da Estação Agro-Pecuária de Iaraguá, foi a UDN - deputado Artur Müller.
Quem combateu a majoração do Imposto Predial, aumentado pelo Tenente Leonidas, foi a ,UDN - deputado Artur Müller.
Quem propoz a criação de uma Estação Telegrafica em Corupá e uma Postal em Itapocusinho, foi a UDN - deputado Artur Müller.
O mais é conversa fiada, é os perripistas e pessedistas se enfeitarem com penas de pavão!
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A Liga Eleitoral Cato

CAIXA POSTAL, 19 Diretor Responsavel : PAULlNO PEDRI - Fundado em 1919 TELEfONE N0.36 lica do Rio de Janeiro
������������������������������������������������������� acaba de expedir a se-

ANO XXVIII JARAGUÁ DO SUL DOMINGO, 16 de Novembro de 1947 Bta. Catarina - N. 1.456 guinte circular:
"Tendo em vista que

o voto dado ao candida-

comicios sem Uma J·usta reínníndí"a"Q-O ��i�: ��:da�h:iao�fr���
� '" � a Liga Eleitoral Catolica

inci_dentes des Ierrcoícrles
�:��l%��d�u�o�ãe�eiá���

_

seus votos a qualquer
candidato de uma chapa

A União Democratica triotismo e de esperan- em que figurem, nomes

Nacional fez neste muní- ça em dias melhores., de cidadãos notoriamen-
cipio 36 comicios, sem Em toda parte recebi- Confórme já, tratamos todos os meios ao seu nente presidente do PR te adversos aos princi-
o mínimo incidente nem dos festivamente e suas amplamente, o sr. Rami- alcance,continuou a agir, e ex-presidente da Re- pios da Igreja principa1-
mesmo qualquer aparte palavras eram recebidas ro Emerenciano, deputa- para que se torne reali- pública. por intermedio mente comunista".
ou demonstração de de- debaixo de gerais aplau- do pela UDN, na Assem- dade a [usta aspiração de seu secretário, o se- .

Esclarecendo o eleito
sagrado. sos, pois os candidatos bleia Legíslatíva do Es- da classe Ierrovíaría, guinte cartão. rado, sem se imiscuir

do partido que represen- tado, em maio deste ano, Assim é que contando «Distrito Federal, 2?X47. diretamente na politica
tarn, fóra de duvida, as apresentou àquela' Casa, com o apoio do Partido Preza.do sr. Ramiro E- está a Liga cumprindo
classes trabalhadoras, unia indicação no sentí- a que pertence, a União merenciano.

I sua finalidade ensinando
fonte da econonia do do de que o Legíslatívo Democrática Nacional o Em nome do Sr. Dr. a bem votar.
municipio. Estadual se dirigisse ao deputado Emerenciano Artur Bernardes, acuso '

Hoje, com os comicios Congresso Nacional, ape- procurou, ainda, o apoio recebido vossa atenciosa É sabido que a legen
de Barra Rio Cerro, Co- lando para que tosse res- de outras correntes de carta do dia 1', aele en- da vale para todos os

rupá, Ríb. Grande, Retor- tabelicida a aponsentado- opinião, como o Partido dereçada, acompanhando candidatos. Assim, se nu
cida e cidade, encerra a ria com vencimentos in- Republicano, Secção de um exemplar do «Diário ma chapa de Vereadores

União democratíca Na- tegrais, ao Ierrovlarío Minas Gerais, que apoia da Assembleia Constitu- está incluido um nome

cíonal a sua propaganda que cont�sse mais �e 50 a.l!�N, naquele' Estado, inte de Santa Catarina», diverso aos principios
pública anos de Ida"de. e mais de d�J'lg1ndo-se, ao: se,1.1,pre- e soli,cit�nd9 sey a.mpaDO ,es,p.Qs_ados., pe_la. igr.eja

'
•• : ".:c'!' ,-',

'

tiS anós de serviço.
'

'claro Presidente, o depu- ad pl,'ojeêfo bêtlefICtando mesmo' que o eleitor nao
Com a presença do sr. Fundamentando, em do Artur Bernardes, em a classe ferroviaria. vote nesse nome, mas

Irineu Bornhausen, pre- brilhante discurso, sua cujo governo foi dado o Pede-me S. Excia. in- votando em outro da
sidente da UDN, secção indicação, que logrou ser beneficio da aposentado- formar, vos' de que será mesma chapa, está con

de Santa Catarina e di- aprovada, o ilustre re- ria integral, posteríor- a medida, ali pleiteada, tribuindo para a eleição
versos deputados, serão presentante udenista não mente abolido. com toda a simpatia. daquele.
ouvidos os seus orado- se contentou, em agir, Agora, em resposta ao Atenciosamente, Notem bem isso os e-

res que darão uma ex- apenas no seio do

Plená-,
seu apelo, o sr,

deputa-,
EUSTORGIO WANDERLEY, leitores, fazendo meticu

plícação ao público do rio em que tem assento, do Ramiro Emereuciano, ' Secr etário» (Do Diario loso exame de todos os

que foi a campanha ude. mas, ao contrário, por acaba de receber do emí- da Tarde.) candidatos das chapas.
nista, não somente na
A�emhlMa Le��ativa

������������._��._���������������-

mas em todo .o pais, já A O s 'O p e' r a r' I- o' S Seria uma "Ovação" ao PRP,?agora chama.da pelo pre-
sidente Eurico Dutra pa- Os "mtsturedos'tpassa-. um de um advogado e
ra dar maior orientaçãoO'd d t

-

d
a politica e assuntos na- consumi or e o pro U or nao po em rarn nesta campanha eleí- outro de um medico, que

cionais.
torai uns maos quartos conduziam a caravana do

votar num comerciante para Prefeito. Os de hora. Alem das inter- P.R.P. que ia fazer um

pelações e vaias de gue comicio. Estando a estrada
'seus interesses são antagenices, foram vitimas em diver- impedida pela caminhonete

sos c orrucros, tiveram abandonada, ainda com os

Meu caro Harger: entregar de mãos amar- tambem a sua parte comi- farois acesos, começaram
Tenho ouvido um radas diante do seu an- ce. a buslnar e chamar, con-

discurso seu e não pos- tagonísta.' Em Rio Cerro, certo seguindo, depois. de muito
so atinar em que, o meu Ademais, meu caro advogado, quando depois cu�to que os dOIS passa-
amigo, que se diz repre- colega Harger, digo co- de terminado o comicio gerros aparecessem todos
sentante das classes 0- lega porque tambem o voltava a tomar o seu emlambusado� de .ovos e

perarias, possa advogar tenho ainda como ope- automóvel, sentou-se em
numa fedentina msupor-

1- Cada eleitor vota- do pela porta a-fóra, de- a candidatura de um co- rario, embora voce já cima de uma meia duzia tavel.

rá com duas cédulas: vendo seu nome ser da- merciante para o cargo frçquente as rodas gran de ovos podres que dli Chegados tambe!D! com
uma para prefeito muni- do a direção da UDN a-

de Prefeito Municipal. finas, é preciso que se foram colocados por debal-
o alarme, a�?uns ylsmho�:

cipal, com o nome do sr. fim de publicarmos no
O Prefeito Municipal saiba que tambem temos cho do capote. fora� os ovacionados

Artur Müller, outra com jornal, desmascarando é. o _preSidente da Co- um� c abeça 'pensan�e, Mas o caso maís hila- atendides e voltaram cof!l
um dos nomes dos can-i esse falso democrata. nnssao de Preços, ?u do racIOCI�a!ll0s, dlfe.renCla- riante, más que tambêm a �aravana para Jara!?u�,
didatos .a vereador da 5- Si qualquer autori- �abelament� e, a In,,:,es mos o JOIO do trígo, sa- não podemos deixar de pors esta tal!lbem .deslstlU
União D,emocratíoa Na- dade, ou funcionario a-

tídura de um

comercIa�·1
bemos o que nos �o�- lamentar, pois atingiu a

de prossegtnr na vragern.

cional. meaçar um eleitor, para' te nesse cargo, serI.a v�m e o que é prejudí- um senher que merece
Os ov�s, parece que

2- Si algum outro compelíl-o a votar con- �ntregar_a faca e � qU�I� mal. O tempo em que toda a atenção e respeito, �ra!D desrlnados .aos per

partido apresentar cedu- tra sua vontade, tambem Ja na mao do maior In- se a�arr�va. cachorro foi o da Ilha da Flgulra. reptstas, que .asslm esca

las de vereadores com isso deverá ser comuní- te�essado. Nos os consu- com, línguíçajá acab�u. Um cidadão fôra pelas pa�am de mars uma repre

os 11 nomes, advertimos cado a direção ude- mídores, � grande. !?las- Nos operarios, e aSSIm oito horas da noite aquela �aha .do povo contra. as

de que isso é tapeação nista. sa, qu� VIve com dIfICU1- também o devem fazer estrada, em uma carnl- mfamlds. q�e clandestina-

pois o voto vale somen-
dades mumeras e, mes- os lavradores, v�mos nhonete guiada pelo seu

mente dlstnbuem.

te para o primeiro colo- 6- As cedulas estão mo os lavradores, que votar com o candIdato motorista, tratar de ne-

cada sendo distribuidas pelos são os produtores dos udenista, snr. Artur Mül- gocio O EST,ADO3__: É recomendavel candidatos e outras pes- generos de principal ler, para a defeza dos A certa altura, viu uns

que cada eleitor já tra- soas autorisadas. consumo, não podem se nossos .interesses, da arbustos na estrada e Recebemos a visita do

ga sua chapa de casa,
7- Cada eleitor salvo nossa bOla, d_a nossa pe;- d ' I' d I d'- paran o o velcu o esceu nosso co ega e Imprensa,

afim de evitar atrapalho fiscais ou os possuidores Ie, como se costuma dl-
para ver o que' era. Nessa sr. Bento A. Vieira, do dia-

de ultima hora. de resalvas, deverá vo- zer. ocasião foram os dois I rio "O Estado", que se

4- Si qualquer cabo tar ne secç�ão para qual cal junto a cada Mesa E vossê, meu caro at.acados a ovos podres,: edita em florianopolis.
eleitoral adversaria fôr foi designado. eleitoral. Harger, se ainda é ope- tão violentamente e vindos O distinto jornalista cata-

a casa ou pegar um e- 8.,.... Qualquer dificulda- 9 - Numa distancia de rario, como se diz, ve- de todos os lados que I rinense, que faz parte da
leitor na rua. afim de de deverá ser comunica- 100 mfltros em redor do nha com nós. ,Onde vo· tiveram de fugir para o

I

re1ação daquele diario,
trocar-lhe violentamente da aos menbros dos di- local onde funcionar:uma ce se colocou está mato. i manteve com nosso dire
a chapa, deverálser pe- retorios ou comités e se seeç'ão eleitoral é proi- "of-side". Meia hora depois, ali che- : tor agradavel palestra.
gado pela orelha e joga- não os houver, aos fis- bido distribuir chapas. Do colega Basilio. garam dois automoveis,' Gratos pela visita.

36

IR/NEU BORNHAUSEN
Presielente ela UDN

Todos os recantos do
municipio foram percor
ridos, numa jornada cí
vica sem precedentes na
historia municipal, levan
do ao povo palavras de
conforto, de fé, de pa-

Iasrrucöes aos
,

Eleitores'
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Distri�uição dos Eleitores da.,
lona Eleitoral
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.1 Estadu de Santa Catarina
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'" documentos exigldos pela lei

P.R�DUTO§ D.A e " alim Je se habilitarem para
ITAPOCUSINHO-VILA CHARTRES '1í1tilAl1U1 1l-Wnt1Jl AI . rrt1Jl].� di casal -e:

VOTAM no lugar denominado ITAPOCUSINHO 1I.lllllill §,lLll (Q!. \ille_ ,. \.G(Q!.11 \Ç21\ill (())§ '1\ I
Edital n. 2505.-d� 7.11-47.

-VILA CHARTRES, pela seção .ebeíxo, os eleito- I " ·G([)�·f'> 1J.u. 1írIDO]os �o f:..o , II VICIDR UD��DEL, e ERICA
res, residentes em Greta" Funda, Santa Luzia, Vila

k
O)\\"ill1 11. @\U) �

FA:J GRAPHER
Chartres.e Estrada Vila Chartres. '

' .
. CAIXA POSTAL 11 •.

H;;a: seção _ Escola Esradual-Vlla Chanres RAGUA DO. ,SUJJ:' S. Catarina ,Ele, brasilei�o,. �Oltei.r.()-.,. [lavrador, domíclliado e
Letras A à,.Z.

' '

I'd t dí
.

R,ETO,RCIDA �_��_�.g,JIi �esEI tente Ilnhes de F�strItpa s rada a a iguei-
VOTAM NO LUGAR DENOMINADORETOR-, ra sendo filho de Carlos

ClDA, pelas seções abaixo, os eleitores 'residentes' 21a. seção-.I�tendencia dlsrrital Udpadel e de Clara Lí-
em Retorcida, Poço D'anre, Ribeirão Cavalo, Braço Letras A-me!l0s Antonio, Alfredo e Augusto., ermann Udpadel.
do Ribeirão Cavalo Caminho dos Monos Morro 22a. seção-e-Grupo Tereza Ramos�sala 3 Ela brasileira solteira,
do ôrulzer, Funil, Ribeirão Grande do . Nort� e es- Letras A-An!onio, Alfredo, Augusto - B-C-D. doméstica domiciliada e

trada Teresinha. 25a. seção-i-Grupo Tereza Ramos-sala 7 resídente neste distrito
19a. seção - Escola Estadual _; lado direito Letras E e F�

-". .. . . .
á Estrada Itapocú, filha

Letras A-B-C-D-E-F-G-I·K-N-Q-U. 24a. seçao-Cartono dlstrítal de Max Gräpner e de
20a. seção- Escola Estadual - lado esquerdo Letras G._ H, I.

_ _

. Selma Gräpner,
Letras H-j-L-M-O.P-R-S T-V-W-Z 25a. seção-c-Grupo São José-saia Oswaldo Cruz

Á
Letras j. K. L. Edital n, 2.306 de 7-11-47.

SEDE DO DISTRITO DE CORUP 26a. seção-Grupo São josé-sala General Ozorio HARRY MURKIE .

e ELEONORft
VOTAM NA SEDE DO DISTRITO. DE CO- Letras M. N. O. P. Q. MAROUAROT

RUPÁ, pelas seções abaixo, todos os eleitores resl-
.

27a. seção-Salão Koerner Ele brasileiro solteiro
dentes no distrito: Letras R a Z. \. " 'lavrador domiciliado' e

LJ�ll
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E para que cheg ue ao co

nhecimento de todosmandei
assar o presente edital que
erá publicado pela impren
a e em cartório onde será
tixado dui ante 15 dias.: Si

Iguem souber de algum im
edimento acuse-o para os

111S legals
IRENE PEDRI, aliciai

RIO CERRO I
VOTAM NO LUGAR RIO CERRO I, na se

ção abaixo, os eleitores residentes em as estradas
Rio Cerr� I, União, Javali, Rio Cerro direito, Rio
Cerro esquerdo, Rio Alma e Caminho Mathias.

11a .. seção:,-Escola Estadual Letras A a Z.

mo CERRO II
VOTAM NO LUGAR RIO CERRO lI, na se

ção abaixo, os eleitores residentes em as estradas
Rio' Cerro II, Aurora, Gustavo, Rio Cerro Alto e

Caminho Bruch.
12a. seção-Escola Estadual Letras 'A a Z

... /i ;. I

ESTRADA RIO DA LUZ
,.

VOTAM NO LUGAR RIO DA LUZ, pelas se

ções abaixo, os eleitores residentes em as estradas
Rio da Luz I. Rio da Luz II, Geissler, Blank, Ri
beirão Prata, Victoria, Schubert, Ribeirão Grande
da Luz, Rapper, Macuco Grande, Macuco Pequeno,
Hoffmann.

.
.

13a. seção-Salão' Barg· lado Direito. Letras
A-B-C-D-E e F.

14a. seção-Saião Barg-lado esquerdo
Letras G a Z.

VOTAM �O LUGAR DENOMINADO GARI
BALDI, pelas seções abaixo, os eleitores residen
tes em Garibaldi, Garibaldi-Alto, Jaraguasinho, Ja
raraca, São Pedro, Tifa dos Doidos, Tifa dos Bu
gres, Tifa Alice, Caminho Corina, Caminho Rodri
gues, Caminho Correa, Jaragyá-Alto, São 't;'Qtevão,
Caminho Wendelin, Cacilda, Fausta e Cammho
Germano.

15a. seção - Escola Estadual-lado direito
Letras A-B-C-D-E-F -G.

.

16a. seção-Escola Estadual-lado esquerdo
Letras H a Z.

Sabe por que vive sem coragem, sempre
Indolente e sem força? Scibe a causa do
cençcco e da fral\queza? A. anemia in··
vadiu o seu organismo. Se quer ter força
e energia ajude seu corpo com

lIma Motocicleta
marca �, S. U.
2,75 P. S. Por'
e-s 3.500,00.
Informação na

Farrnacia Glor-ia,

I
Estroôo Schroeàer.

ITAPOCUSINHO - JOÃO PESSOA
VOTAM NO LUGAR DENOMINADO ITA·

POCUSINHO .......JOÃO PESSOA, pela seção abaixo
os eleitores residentes em Estrada Itapocusinho e

João Pessoa,
'

1.7a. seção-Escola Municipal-João Pessoa
Letras A a Z.

BITTER AGUIA 1PURO
é um aperitivo cientitico

Vende-se
ou alugase
Uma casa sita a Rua

CeI. Procopio Gomes de
Oliveira, sendo propría
para qualquer lndustría.
Tratar com Guilherme

Moeller ou nesta reda
ão.

!�II!
.....................................

:)
Milho Amarelo l�

•• -r-:-: ::':'::-: -r-:::::::__-rr:z-: :S

ao menor preço da

praça vende

Engenho RAU Limitada
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De ordem do snr, C ole-
tor, torno publico que no Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da

Seções eleitorais' 'e mezas ree .ptoras corrente mez de Novembro, . CIÀ. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
arrecada-se nesta Coletoria, Mantem um estoque permanente de todos os tipos 00

O doutor 1\ry Pereira Oliveira, Juiz eleitoral da o imposto acima, reterente de Mob�ias, especialmente. para escritorio. 00
17a zona (Jaraguá do Sul) etc ' , . .. .. ao 2°. semestre do vigente INSTALAÇOES COMPLETAS DE: 00

Faz saber que foram feitas as modificações e exercício.

m
Dormitórios, Salas de Jantar 00

elterações abaixo, na constituição das mesas recep- Os Contribuintes que não Cópas, Escrltorios, Moveis rusticos e outros. 00
toras desta.zona: satisfizerem seus pagamentos m:1 MOVEIS AVULSOS COMO: �

6a. SEÇAO no prazo marcado, poderão�

I
Cadeiras �

=-----..-------

Cidade-Grupo D. Providencia - sala José Boi- satisíazel-c no proximo mez
Poltronas fixas

.

t
'

�oo Vende-sede Dezembro, com a mul-
e gira onas

teux. Mesinhas de centro e para radio
Presidente: - Altino Pereira, ta de 20%" E entre muitos outros. a 00 Uma charrete, rodas
1° mesarío -'- Salvador Candido Mira -. 2�.

.

Terrninados os s,up},fl�i,tados Caixa Registradora marca "RECORD" 00 pneumaticas, com arreios
rneserio Darcy Ferreira Azevedo. �razos serão, �xtralda�i as cer}

I
" 'r. ".. Afamada pela sua eíiciencia, substitu em perfeito estado.

7. co::.EÇAO
tidöes d� ßlV\.da,s Bara" a co- = '. ,�, 'I indo as Caixas Registradoras de Por preço de verda-

u branç;ÍJlex'ecufiva. �. 'c. , ".

Colét0rta Estadual de Ja-'.:
t ,

, elevadd tusto.-------- - deira pechincha.
Cidade - Grupo D. Provldencla v-- Sala Julia. 'Í'oda;a Mereadori� rá proDta Entrega Ver e tratar Rua Ma-

Lopes de Almeida. bagu� do ,�ul l°: de N�vem- RUA ,RIO BRACO, 964 ,:-' TBLBFONB, 73 rio Lobo, 167. Joinville
Presidente - Alfredo Schwartz ro Et�6i:50RO BORGES' 00 Jar.agu6 do Sul !. Sta. Catarin

Irene P�dr�esario José Pereira Lima - 2. mesarlo
escrivão , OOOO��OO��OOOOOOOO

"

,. _.

1 .. 1, 1 .

l
.

-

!i CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, li
n moderna e primorosamentelinstalada do !i
!! DR. SADALLA AMIN!!
.. ::

!! CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS H
H BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ ii.. .

;i «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» li Figurinos Novos
ii HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii Ultimos modelos

!! _ "oin.ville _

. ,

.li ·Na Socied. Grafica Avenida Lida.
�------�---------------.--------------�

•

Serviço eleitoral

IE lTh li 1[ A l IMPOSTO TERRITORIAL MARCENARIA EM GERAL

19. SEÇAO
Retorcida - Esco�a estadual - lado direito
Presidente Guilherme Humberto Emmendoerfer
1. mesario Reinaldo U1rich e 2. mesario Pedre,

Pery Mascarenhas.
'"

22 SEÇAO

fLUIR OrHU6�u[HlA 1
-

Q ANJO PROTETOR DE SEUS FlLijOS É A

"ltMBHIGUEIRA," MINANeORA
o remédio que tem depur-ado
o sangue de tres geraçõés r
Empregado com êxito nas:

r Veimitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante. e dieta!

SERVE PARA QUALQUER 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

remédios

Compre hoje mesmo! urna LOMBRIGUEIRA
•

_

MINANCOBA para. o seu tilhinho.
E um produto des Laboratórios Minancora

J O I'N V I L L E

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófuias

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHORo! ..•

Corupá - Grupo escolar, Teresa 'Ramos 'sala 3
Presidente - Celso Orlandino Lopes,
1. mesarlo Artur Neumann -,2. meeerío Bruno

Scheibei.
23. SEÇAO

Corupá - Grupo escolar Tereza Ramos sala 7
Presidente - Lauro Carlos Blunk.
1. mesario Pedro Teixeira de Azevedo e 2.

meserto AchiIes Duarte Santana.
24a. SEÇAO

Corupá - Cartorio distrítal ..

Presidente Gustavo RoedeI
1. mesario Oswaldo Duarte e 2. mesario Willy

Maffezzolli .

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

i:.i.,i: D.p. Ran.ato '\VaI.tOll.' ...."MEDICAÇAO AUXILIAR ":W'

Oswaldo Cruz NO TA��ft.7S�,�TO DA

i.i1.1 CIRURGIA :R��EI ��CIALIZADA ii
mesario Erich "'- �� ......---.. .......nt.� .....__� .....__

..

".,....,.....����"'\!I�� ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii
Cure seus males e poupe seu ii Rio de janeiro - São Paulo e Buenos' Aires. ii
bom dinheiro comprando na ii Doenças de S�nhoras - Partos - Cljnica;; ii
FARMACIA- �:NOVA 'li Oeràl de

-

Adulfos e Crianças. !i
RO E· M HORST

li Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !!
de B BTO . ii TELEFONE N. 3 ii

a que dispõe de maior sortimen- li Jaraguá do Sul - Sta. Catarina Hto na praça e oferece seus arti- :: ..

gos á preços vantajesos,
ARY PE�EIRA OLIVEIRA Rua Mal. Deodoro, 30 - jaragua

Juiz eleitoral da 17a. zona

25a. SEÇAO
Corupá Grupo São José - sala
Presideute Oscar Pinto da Luz.
1. mesario Alberto Tornelín - 2

Sprung.
Os cidadãos nomeados ficam convocados a

integrar e Instalar ?'�.. "1e�as re.ceplQr�_s,�I}.Q,_<jl�t�2a se
Novên1b'l'ö'�R-eifte, as '1 noras, nos rugares de8sig
nados. Dado e passado nesta cidade de Iareguä do
Sul, aos treze dias do mes de novembro do ano de
mil novecentos e quarenta e sete. Eu, Ney Franco,
escrivão o subscrevi.

LlinicD �e OI�os, Ouvidos, noriz, fioruantoal--------.-----------------------�

BANCO INOÚSI�d��oEe�O�!���.IEJ�TABINA S/A. II
CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 11

�[:�:I��'AS EM: AGENCIA�Bj:;;guá do Sul
CR$ 4.000.000,00

.f:::::::I::::::Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

�:��1��as End. Telegraflee "INCO"
Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 73
Cresciuma MA.TRIZ: I T A J A í H
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Pciiz. como cobranças. descontos.
Curitibanos empresl1mos. financiamentoB mediante caução de titulos comerciais.

Florianopolis passes. etc., aceitando documentos e valores em custodia, mediante

Gaspar taxas modicas

Ibirama Abona em C /Correntes os seguintes juros:
Indaial Disposição, sem aviso, com retiradas 'livres

, Ituporanga 1
.

rancí 2010Jaraguá do Sul pare qua quer Impor ancra

joaçaba Com viso de 30 días e retiradas livres ii
Joinville de Cr$ 1.000,00 3°i. ii

LML:a�f�rsana Depositos Populares, com limite de e-s õO.OOO,M .:i::ii:i::·dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% U
Porto União Prazo Fixo de 6 meses . 50�o ii
Rio de Ianeiro ii
Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2% iiRio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% i.1.S. Francisco do Sul Os luros são pagos ou capitaUzados semestralmente
S. Joaquim ::

Taió A econom ia é .a base da prosperidade ii
Tijucas Deposite as suas economias DO ii

, Tubarão 8 I J C cl S C S/A ii

, Urussanga
anco naustria e omercio e anta atarina • !!

a=:�::;,'''''=='''''='''=,=,==,=:�:=,:;,::�:�,�::.,�:,!:,:::���:.,�:=�=:::,,,,=,,,=b ."

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BLUMENAU �A.

Procura - se
Duas empregadas pa

ra um hotel em Londrina.
Informações com o snr.

HENRIQUE PEDRI
Rua' CeI. Proc. Gomes
de Oliveira.

É faci I fazer boa diges
tão, quando se use o

Bitter Aguia Puro

fcndc-se
Um terreno, com cer

ca de 40.000 metros qua
drados, com vista sobre
toda a cidade, localisado
no perímetro sub-urba
no. O imovel possue ma

to e pedreira e arvores

trutííeras. Para maiores
informações, dirigir-se,
por obseguio ao snr.

Leopoldo Mey.

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

BITTER AGUIA

ri;bid;��
� Boss Ltda.�
v··.·�··*·,,···J:.;.,··.··..��··�'!.

Uen�e-se ou froco-se
Uma casa de material

nove, dentro da cidade,
propria para qualquer pon
to de negocio.
Informações no Hotel

Cruzeiro

:"�!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::;:i!
Correio do Povo !i

Rua MI. Deodoro N. 136 II
Telefone N' 39 - C. Postal, 19 i.',iJARAGUÀ DO SUL !l

:: Santa Catarina :i

II AS���U!�,��AL II
�::.!::. ii

DIR. RESPONSAVEL

!:::,i:.H
'Paulino Pedri

��::::���==::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::�j

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
CCC[IRAS,
F K I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

C AS·Ä TOBIAS
1

....................................................................................................................�..�

D E It I • I "1.'. t)' I. •• I I " I
JARAGUÂ DO SUL Rua �re�Bl?itácio PessolI, 652 SANTA CATARIA

Esta CASA, I?a?têm �empre em estoque artigos de primeira qualidade, a�

sim como: Sedas, CaSimiras, Lmhos, Tussores, Brins Riscados e Riscadqe�, CretQ
nes, Algodão, Toalhas, Chapéu') de Sol e de Cabeça, Tricolines, Panos pàra curti
na�, Zetires, Voais, Chitas, Opalas, Fustões, Camisas, Gravatas, Meias., Ternos fei
tos, Casacos, t: muitos outros artigos, os quais, está vendendo- pelos MENORES

PREÇOS DA PRAÇA. .

Visiten-na SBÍIl compromisso, e certifiquem-se dos preços e df qualidade de seú!f'Artigos.

Dieser V�rk_l!ufsladen hat �tät1dig Artikel erster Qualität auf L�ger, wie: -

Woll��tte, Leinen, Tusore, Wasch�totfe, RiskaJên, Cretonti, Alg_odão, ,H:mdtücher,
Schirme, Hüte, Tricoline, Vorhangstofte. Zetiers, Voale,'Chitas, Opala, Fuston:",
Hemden, Gra;w:äten, Strümpfe, Fertige Anzuge, Mäntel, sówie viele '. àí1dele Artikel,
WELCHr, ZU' ä1fSSER�T. lUED�IG&lf PBEISR rVEQKAy�T WEftDEN. . j • i,

Besucht diesen bestehenden verkaufsladejll ���ne. VllrPfHchtung ihr,er§e�ts, um; sich
von d.iá Artikel�c und Preisen zu l1berzeugen.

_

� l' : '. ...!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lc?s��:::: Realísaram- r"�·�"";�·;;;;;:··"·�-;;;;:·;;;;··"r SERVIÇO ELEITORAL INotas e .

se houtem na sala' «das
audiencias os seguintes
casamentos: Henrique

ao
e mesarlos

Lucas com a gentil.Srta. ::.� <.
2-LER o' Jornal.

::.�l
-

<

Getha Mahnke. <

3-A VISAR a redação quan- De ordem do MM. Dr, Juiz Eleitoral, convoco O< governo brasüeíro

Amando João Emmen-f:.
: os ônrs. Presidentes e mesarlos das mezas recepto- acab� de comuDl�ar �s

doerfer com a gentil �
, do mudar de residencia. � ras, desta zona, para se reunirem, os do 1. distrito, -áuterídedes de ocupação

Srta. Angelina Terezina d. .:.:. .:;.::. �
: no dia 19 do corrente, ás 10 horas, na sala das au,

na Alemanha, de
<

que

Rubini, filha do Snr. Vir-
diencias do Juizo de Direito e os do 2' distrito, no

concorda em fazer aoor-

gilio Rubini e de Emilia
dle 20 do corrente, às 10 horas, no salão Koerner. dos, de troco de :merc�-

Piazera Rubini. l!!i!!Ji
- Sb e e e ... !!Iii e !II A e e NEY .FRANCO

dorías entre aquele pais

ANIVERSARIOS:
FU 4&.. C. ®.. CZPW"?� C.. CrUZ?c.. • < e o nosso.

D}1;::�I�:�t�t:o��t fß8ßICß Df· MO��S ( CßHPlnlftRI.ft I
Escrivão Eleitoral

����;�i:{;ç!��T�;
dOp�;:�:�'e alto desta-

Guilherme A. G. Gaedke & Filhos I �tRME'NrO !�itom�sry����IiS�:�i
que na vida social e nos Rua Marechal Deodoro Fundes EIR

para o cargo de vice-

meios industriais do Mu- , I �[D O� governador.

nicipio, o ániversariante
Entrada ao fado do Foto Atelfér Hans Loss

•
.

.... <.'
;,

recebeu os votos de te- Dormitórios modernos e simples I' <

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

licidades do graúde nu- Jogos para sala O
·

,p S O
mero de amigos entre os Jogos pera cóslnhe

<

_. elxou n .•.

quais se conta o �'Cor- Guarda roupas colonial I"reio do Povo,"
-Dia 13 a senhorita

Guarda roupas para casal e solteiros

Odete Motta, filha dosr,
Guarda comida e guarda louças �

Tarcisio Motta til. Bufes e pentladelres II.
,

Hoje o snr Reinoldo IP Cadeiras-Mochos-Camiseiros W

Rau, Clara Peters, espo- , Camas-Taboas de lavar roupa ,
sa do snr. José Peters, II

e -

....e? m ",.... il .. e .........ft

residente em Joinville,C.. a u C.. eJ!llft.. :-�1QPCP1Qi.. C:-�

Antonio A. Schmitt, gran
de Industríal nesta pra- ii;i�i;!!!Ei!=i!!!E!i;=n=;I=!i=n_;!=i:=r.==i!l!iEili!!

ça, Esteria Z. Lenzi, fi - 11F b
III

lha do snr. Verdi F. Len- ::: "" r""s
(Sezões, M_alárias, :::

Izi, Francisco Oliveira, III � � I.mpaluchsmo . W
na mesma data a snrta. :::

. Maleitas, Tremedeira :::

Iracema Peters, resíden- II - CURAM-;SE RAPIDAMENTE COM - I�
te em Joinville, ainda iii" "C I A t'

. iii
na mesma data Reinoldo R_ apsu as n asezomcas III I
Koehler. ',-1_". iii;

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

UI Minancora" II I
Jacó Müller m Em Todas as Boas Earmacias i� Compra-se·· \
Hontem pela manhã, II É um produto dos Laboratorios MINANCORA I� ..

. . '.'

no hospital São José, ...

..

::: Pecegos
" I Convalescenças

f��=;:D��c!':S��';.aO �� 1��=�2.�=-uJ
.

.

.

Bananas
Ma....a-o)· �I::H������;!��

Jacó Müller.
'

an�s e�i��ad��n���� p�1 � :?<==-�t���{�<?<?<?=<?<>o EI:fr2faalqn��a��f:����dM�;��eJ�'P:KER,I ftC:�::;:;:�;:�"p::::::11
do sr. João Otaviano O Frentes para fogões;. depositos para O Rua Ben]. Constant !l . ii

rüller, comericia�te nJs- O agua quente, fornos para fogões: O
�!I;fi�@I!l�l@8l!l8mi@S�0il!��8!!lI@I!!l! _88 !l Assinatufa para 1948 I!

a praça e rmao os

O Encanam.e,ntos de agua quente O Ofíci M
· ,I,i' ,1.1

snrs. José Müller, Artur ema eCanlCa"
Todas as pessôas II

Müller, Delaudína Müller e fria e vapor.
"

H q4e 'tomarem uma i:

Soares. O REFORMAf?, PINTURAS E CON- O 1
ii 'eeslneture anual pare ii

O seu enterramento

O
OERTOS EM BICICLETAS·o Gera ii" o .ano de 1948 rece- II

realísar-se-há hoje, as 8 SERVIÇO RAPIDO E
.

,

li- ,Qe��p, desde já e gra- ii
horas, saindo o feretro

O PERFEITO, O
'11 1tdtamente, o «Cor- ii

da residencia de seu tí- H KELBE�T' ii reio do Povo» até ii

lho, A rua D. Pedro II. O' E," I," B li II • II " �MO·"
. .. r"'\.' ii flm de dezembro de ii

. A Iamllía apresentamos .RIJa Mal. Deodoro do Fonseca, 84 CONCERTOS DE CÄMíNHÕÊS E 1\UTOMOVEIS '- ir 1941. , li

nossos pezames, O Antiga Oficina L, Sonnenholh O SOLDA. ELECTRICA B A OXiGENIO
ii A GERENCIA ii

Mg:!�:a:. b��!a!��
=-==.�=(=C>.==c;=. APARBLHAMBNTO MOD:�:EI: P::::�:�:�S = ::'.1:.,:, ���g:� f!r�lf���:: li,,:I.,:i- PREÇOS MODICOS. feliz Ano Novo,

deverão aqui chegar
divesôas unidades da

.

T
I ii nesta folha. �i

t·
Agpadecjmento

Rua Ma,!. Deodoro da Fonseca, 158 -- eleíone, 40 �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::f;

5a. Região Militar, que -Jaraguádo Su I _
,

vem fazer manobras alem Viuva Minna Kühl e filhos �ómente a luta centre o

do Morro do Rio Cerro, comunicam a seus parentes e a-

@i8!l!�@B�@I!BI�J&iIIi!t��88@6 Uanalfabetismo nos dará

num total de cerca de migos, o falecimento de seu bon-

• C' d M
-

I
a verdadeira democracia.

5,000 homens. doso esposo, pai sogro e avo.
,.

asa
.

e oveIs. A educação generalizada

O serviço de subsís-
do povo é a garantia do

tencia do Exercito jA Heinrich t(üt)1 Vitõr�o Lazzaris nosso progresso,

chegou afim de provi ® Jaraguá do Sul - Rua Domingos R, da Nova® -x-

deneí
. . falecido no dia 11 de Novembro, nesta

----

.

enciar o aprovisrona- cidade, com a idade de 59 anos, Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças, Corta-

mento dessa Força. Agradecem de coração a todas as

I se.
Vidros.

MOldura�.
pare Quadros qualquer

ICIOncuentengrlOo de rurup' pessôas que enviaram condolências, co- < tipo. - CAIXOES fUNERARlOS

U U IJ U rôas e flôres e acompanharam o enterro;
Em estoque e sob encomendas,

Da comissão orgenísado- muito especíaljnente ao Dr, ",Waldemiro
Enfeites para Caixões funerários. ,

ra dos festelos do cin- Mazurechen, pelo esforço clinico que dís-

coentenário de Corupá, pensou ao falecido durante sua entermí-

recebemos amevel convite dade.
-

,

pera o baile e entrega dos
.

Ao rev. Pastor Schneider, pelas pa-

diplomas aos exposito- lavras, consoladoras dirigidas durante o

res daquele certarnen. sepultlitmento o seu eterno agradecimento.
O ato teve lugar :hontem'
sendo então tambem feita JaraguA do Sul, 14-11-1948

a . prestação de contas da

quela festa.

Não sofra de indiges
tões, use

Bitter Agui� Puro

Acabamos de receber
comunícação de que o

sr. Tercilio Demathe de
Retorcida, deixou o PSD

.

passando a apoiar a UDN,
�

.

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:

VINHO .CREOSOTADO

"SILVEIRA"

Impragado C8II kitl nas:

Tosse;
.

ResFriado.
Bronquita
Escrofulos.

aperitivo. tome
Um ealice

Na hora do

�,------------------------�

Dr. Arquimedes· Dantas
·a.veG•••

de

HiTlER AGUIA
Puro

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

� §2l.b2í.(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dta (RAo WIEIIIEl llNIDH[J§IIR!l = JJonIDlvnHe
reomenda·se tanto para roupa' fina 'como para roupa .comum.

s�ßÃ��/RCf"_'
• •

Esp ECIAlIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


