
Fala um varegísta
Escreve-nos um comer

ciante varegista desta

praça.
"Snr. redator: Li com

atenção a carta dirigida
ao- sr. Harger por um

operario desta cidade.

Queria apenas esclare

cer, que também nós, os

varegistas, por um prin
cipio de defeza propria
não podemos dar nosso

apoio a um candidato
comerciante.

Partimos de que, como
já o disse o operario,
sendo o prefeito o presi
dente da Comissão de

Preços, o coordenador,
haveria para nós a des·

vantagem numa emer

gencia de racionamento,
como a já tivemos em

tempos atraz.
Não quero dizer de

que o digno candidato

pessedista tenha essa

intenção, mas seguramo
nos no velho ditado: "O
seguro morreu de velho".
Na ditadura, vimos que

o trigo, a gasolina, o açu
car, por um prefeito fac
cioso, éram distribuidos

de acordo" com a cara

do fregues", praticando
se maiores injustiças". S.
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JARAGU.Ã PO SUL - Quinta-feira, 20 de Novembro de 1947
ANO X�VIII

Sta. Catarina - N. 1.457

E O sr. Irineu veio Regime
__d_o__c_h_i_c_o_te_

• •• Sempre tivemos o sr. de politica em que so

�������·.�.������������·��.�.������·.�-'�aldemar Grubba como mente poderia denegrir

E Jaraguá assistiu a maior concentração politica de sua histo- uma pessoa capaz e bem seu passado. Mesmo nes

ria . O povo acorreu de todos os recantos. A passagem dos íntencíonada,
.

que não ta campanha temos nota

udenistas, era saudada pelas famílias, pelas crianças, todos bra- chegassea um baixo grau do, _de sua pa�te, mode-

dando: UDN - IRINEU - ARTUR MüLLER.
raçao .e respeito aos ad

.

versarIOs.

ehos com os inimigos Mas se isso ele pratica,

Ficou mais uma vês me de Joinville. pudesse prosperar, Fa- da: patria e do regíme, não podemos concordar

provado, como os parti- Os discursos éram re- lou ainda sobre a defeza Que a eleição de São com o que fazem dois de

"dos adversarios procu- cortados de frenéticos da UDN nas aspirações Paulo éra disso uma seus irmãos, que :percor

ram por todos meios en- aplausos da multidão e, de todas as classes. in- 'prova cabal. Emquanto rem o interior do muní

ganar a população do certamente isso selou a clusive na dos ferrovia- pessedistas, perrepistas, cípípío num verdadeiro

municipio. Primeiro' veio vitoria da UDN no pleito rios, dos quais éra pio- trabalhistas e comunis- íarwest, ameaçando e,

R lista das pessoas ficba- de 23 de Novembro, o neiro o deputado Ramí- tas juntavam-se para tO-I em companhia da policia,

das com a apreensão dos que não negam os pro- ro Emerencíano. Esse mar a vice-governança exonerando inspetores

partidos nazista e inte- prios adversaríos polltí- discurso produziu pro- daquele Estado, e de ou- de quarteirão, como se

gralísta, enviada de Flo- cos, pois esses comicios funda impressão na po, tro lado reuniam-se ou- Jaraguá fosse proprieda-

rianopolis e cuja foram uma pre-manifes- pulação corupense, pela .tros tantos partidos pa- de deles.

autoria quizeram impu- tação da votação. sinceridade, pela lealda- ra outro candidato. Mas Ainda agora, foram ao

tar ao candidato a pre- Em Oorupá, o candí- de e energia com que um partido existia, que Rio da: Luz, no sentido

feito, sr. Artur Müller. dato a prefeito desmas- foi produzido. Iora só as urnas, com o de amedrontar os mora

Depois veio o processo carou a tatica dos seus

I
Em Jaraguá. onde mais seu ideal, e esse parti- dores daquela zona, ude

de sindicancia. Derruba- adversarios, demonstran- de j .500 pessoas tomaram do éra a UDN. Dai o nista em quasi toda a

dos esses dois embustes do que, em menos de I parte no comício, este grande aumento da con- sua totalidade. exoneran- C EI T
·

veio então a noticia pro- um ano, quando Poço foi iniciado pela senhori- fiança do povo, obtendo do o inspetorErieo Ehlers,
omo . es apelam

palada por todo o muní- da Anta e Pedra de A- ta Jurema Ramos,que em quaismaisl00milvotos do que já ha 6 anos serve A "A Noticia", relatan

cipio, de que o sr. Iri-Imolar pertenciam � Ja- nome da mocidade, sau- que em Janeiro e ele- naquele cargo e, nesse do as festividades de

neu Bornhausen não vi- raguá, mas já havia sido dou em um belo discur- gendo diversos prefeitos sentido fazendo palhaça- Guaramirim por ocasião

ria a Jaraguá, pois ha- pedida sua anexação a- so, os udenistas. municipais. Ai estava da, afixando cartazes e da visita do sr. Governa

via abandonado o candí- quele distrito construiu Seguiu-se com a pala- portanto, um partido editais de intimidação. dor do Estado, declarou

dato udenista a sua pro- 8:S duas pontes sobre a- vra o sr. Juliano Sting- que defendia um progra- Isso, povo de Jaraguá, que entre outras pessoas

pría sorte. queIes rios, mandou a- hen, que produziu ernpol- ma, um ideal, e não um é uma advertencia de que ali compareceram,

Mastambem essa D?-�..: lafg�r, jl ulti�a dessas gante �raçã.0 cJvic� e_ dê. ipteresse pessoaL. .

que, eleito aquele candi- estavam o sr. dr. Ari

tira caiu por

terr.a,
pOlst ,'Sfrad'ãs e começou sua:

[SaUdaçao ao,s
'eãndldatös .

',<>!f.S fnfarnlas,' date pessedísta, voltare- Pereira Oliveira, integre

o chefe da Comissão Itg3.ção com Cacllda, em a prefeito e vereadores. as injurias ano- mos ao regime do chico- Juiz de Direito desta Co-

Executiva da UDN, não Garibaldi. Isso não éra O sr. Artur Müller, nimas podem continuar, te, da propriedade da marca, como represen

somente veio, como fez conversa de eaíê, pois com a franquesa de sem- mas a verdade, meus prefeitura para os irmãos tante do PSD.

os 5 maiores comicios as obras ali estavam pa- pre, abordou os problé- senhores, sempre apare- do prefeito, que pelos Ora é sabido que tan

que Jaraguá já assistiu ra prova. Afirmou que' a mas da cidade, o seu sane cerá no final". serviços prestados ao to o Juiz de Direito, co

e recomendou a candi- estrada Campo-Alegre amento em especial, afim Depois do orador Ia- mano, ali hão de querer mo o Promotor Publico

datura de Artur Müller Corupá, constava do pla- de combater a praga dos lou longamente o snr. mandar, não podem devido

e de seus companheiros no rodoviarió do Estado mosquitos que a enfesta Irineu Bornhausen sobre Exonera-se um simples suas funções eleitorais

na chapa para Vereado- e que pleiteara em Flo- e que é transmissora de a atuação do snr. Artur inspetor de quarteirão se envolverem em poli

res. rianopolis a reconstru- muitos males. Falou de- Müller na Assembleia e porque ele é udenista, tica. Alem disso, o Dr.

Os comicios de Barra ção da estrada Serra Al. pois da instrução apelando para todos os porque tem uma opinião Juiz desta Comarca, é

do Rio Cerro, Corupá, ta-Corupá, atendendo um pública, das bolsas de que nele votaram em 19 politica, E todos esses pessoa de uma integri

Rib.Grande, RE-torcida e pedido de madereiros estudos, para que a Ire- de Janeiro, darem seu funcionarios que aí an dade absoluta, tendo sua

Jaraguá, concentraram a daquele município, pois quencia de uma. escola voto aquele candidato e dam a pregar partídarís- atuação sempre mereci

maior massa humana que essa rodovia vinha en- secundaria não fosse so- aos demais vereadores mo será que tambem não .do gerais aplausos.

a nossa historia ja assis- curtar em cerca de 100 mente privilegio dos : ri- da chapa udenísta; deveriam ser afastados Isso é mais uma prova

tiu. Não foi preciso que quilometros o transporte COSo Relembrou que é Os discursos foram de seus cargos? de como se procura en-

se aproveitassem festas.' para o porto 'de São preciso que a admínís- todos eles entrecortados Será que somente para ganar a opinião pública

.relígíosas, ou outros mel- Francisco.Mas os embus- tração pública auxilie a de aplausos, bradando o os pequenos é que exís- com noticias tendencío-

os para juntar o povo, pois teiros da democracia instalação do ginasio 10- público: Artur, Artur, te castigo? sas.

ele veio espontaneamente sempre torciam a verda- cal, para facilitar os es- Artur. Porque não são mere-
--------

de todos os lados, alguns de. Num lugar afirmavam tudos e amocidade jara- Assim, numa das maio- dores de afastamento os Mais um

caminhando a pé mais que o orador éra para I guaense, pois
era o sa- res demonstrações de tunclonaríos municipais O sr. Tenente Leoní-

de 10 quilometros. Todos Itapocusinho e ali, diziam ber, a maior herança solidariedade, findou a que, a custa da preíeítu das, que morre de sau

queriam trazer sua soll- que ele éra para Corupá; que se podia deixar aos campanha pública em ra, percorrem o interior dades da boa vida que

dariedade aos udenistas nas zonas de desceu- filhos, prol dos candidatos ude- do municipio fazendo aqui levava usando e

que empolgaram o muni- dencia italiana diziam Mas, continuou o ora- nistas na proxima eleí- politica? Os snrs. Mario abusando d� seu cargo

cipio atravês sua prega- que eíe éra alemão e dor. o nosso maior em- ção. Tavares, Ney Franco e I e dos bens publicos man.

ção civica e de união nas teutos, que ele havia penho é a defeza da pro- -x- tantos outros não fazem dou mais um boleti� con-

na.def�z� dos problemas negad� seus olhos azues. dução agríeola, ��t�io Houve, é. verdade. campanha?
_

tra o sr. Artur Müller

mais VItaIS da comuna. No meio _d?S nossos ca- eCOJ;lOmlCo do mumcipio. uma not.a .. dlbsonant�. .

E que a dueça? pesse- para aqui ser distribuído

Por todas as estradas boclos, dízíam que ele A CIdade, o comercio, a Logo no IDlCIO do comi- dista dê Jaraguá e vesga, pelos snrs Roberto Mar-

por onde passava a ca- éra qulnta coluna. Mas industria, estariam fatal- cio, o snr. Leopoldo só vê para um lado. quardt e Dr Luce

r.avana udenista, as f::,-mi- que ali, ao seu lado, par· �ente _
condena�os a uma Grubba. já �onhecido Mas, em menos de um Devem fic�r bem aler-

lías a saudavam agítan- tílhando da mesma cam- sItu�ç�o precana, se.a C?m6 arruaceiro, com mes, a UD.N. tomaEá con- tados os eleitores de Ja

do lenços brancos e bra- panha, estavam os cabo admínístração publica diversas passagens pela ta da admínístraçäo mu- raguá contra os partidos

davam: Queremos UQN-, elos, os teutos, os italos não dirigiu-se seus olhos policia, juntando o seu nicipal e então irá dar que esses homens repre-

IRINEU-ARTUR MUL- e todos os 2utros. numa para o interior. e incre- motorista,
.

tambem um uma !içã<? de demo�ra?ia, sentam, pois nada mais

LER.. .
d�monstraçao de repu- men�asse a lavoura e pe- tanto embriagado, co.me- de r.�spe�to aos

.
dIreItOS são do que um instru-

Nos locaIS dos coml- diO a essa campanha e cuarla. É ali que estava çou a dar uns palpItes. do CId'adao., da lIberdade mento daquele ex-preCei.

cios os foguetes espou· afirmando qu� todos eles a riquesa do �unicipi� Mas foi guestão de mi- de conciencia. to, desejoso de aqui

cavam e o povo sau�a.. éram b�asileiros e e é.ra p�ra ali que, SI nutos, pOlS o. povo, com Hontem, o sfir.. Artur voltar.

va .com palavras de SI�. estavam dISpostos a com eleIto, IrIa con: os Ve- seus apla�sos aos ora- M;üller, que havia rece-

.
patIa e palmas a comltI- ele trabalhar pela gran- readores udemstas fun- dores e, diante um avi- bido garantias do honra

---------

va que chegava, cada deza do municipio onde damental' a prosperidade so que lhe foi dado em do Governador do ESLa

um querendo ter a pri- estavam radicados e da do povo em geral. tempo, o fez dar o fora, do de que não permiti

masia de abraçar os pre- g�ande patria brasileira. Falou que a UDN éra antes que ele levasse a ri� qualquer persegui

gadores da pura demo- DIsse ainda que a ad- o partidC? do povo e da lição. A atuação do snr. ção politica em Jaraguá

cracia., '

.
min!stração publica não sinceridade, tanto que o Leopoldo Grubba, que levou aquele fato a�

Falaram:os snrs. JulIano deVIa ter preferencias proprio General Eurico já em I.tapocusinho dis· conhecimento dessa au

Stinghen, João Lucio da por esta ou aquela zona, Dutra, chamara os seus. sera aos colonos que toridade.

Costa, Artur Müller, lri-' pois todos constituiam dirigentes para apoiai-o não precisava deles, é

neu Bornhausen e Eudo. parte da grande familia num plano de salvação bem um 'exemplo da in-

ro Garcia, este saudando jaraguaense, devendo os publica, encarregando tolerancia que o povo F
.

N
os udenistas em nome beneficios serem distri- a Otavio Mangabeira das teria de esperar, caso o

Igurmos ovos

do povo de Retorcida, e buidos com' justiça, para I conversações. Que a candidato pessedisia fos· Ultimos modelos

o sr. AUeu Lins, em no- que todo o municipio UDN não fazia cambala- se eleito. Na Soeied. Grafiea Avenida Lida. �"' IIIIVE!iRII"

Na hora do

aperitivo. tome
Um Calice

de

BlllER AGUIA
Puro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um Salão, inclusi
ve negocio de se

cos e molhados, sí-
I!!III------------------.

to em ,Ilha da Fi- linien �e OI�os, Ouui�Gs, nnriz, fiam ßnta
guelra. .

Tratar com o snr.

Rodolfo Müller

MO 10 R C I C l f I ß
VENDE-SE uma

formado pela faculdade de Medicina da IUniversidade do Rio de Janeiro
em perfeito estado B LU MENAU' STA. CATARINA Ide funcionamento e

conservação de
marca NSU de 71/2 c:::IH. P., por preço de

------------------1oc������ no Hos- Dr. Arquimedes Dantas
pital Dr. Kiefer ,

'

Guaramírím. _1)98G_1>8

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl'�OOOOOOOOOOOOOOOO

�
-

Adolf Herrn. Schultze ;
� MARCENARIA EM GERAL 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
� de MObi}ías, especialmente para escritorio�. 00
� INSTALAÇOES COMPLETAS DE: 00
00 Dormitarias, Salas de Tantar 00
00 Cópas, Escritori os, Moveis rusticos e outros. 00
00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00
� Cadeiras �
2Z:'í Poltronas fixas e giratorias 2Z:'í

00 Mesinhas de centro e para radio 00
00 E entre muitos outros. a 00
00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
00 Afamada pela sua eticiencia, substitu 00
� indo as Caixas Registradoras de �
� elevado custo.--------- 2Z:'í

00 Toda a Mercadoria á proDta Entrega 00
00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, Tb 00
00 Jaraguó do Sul Sta. Catarina 00
000000000000000000001'00000000000000000000
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Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa .purgante e dieta!

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

rernedios

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA

,
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto des Laboratorios Minancora

jOINVILLE I
A V I S O

ii CUNIC. DB OLHOS - _OUVIDOS - �'OIZ B GAOO�NTA,'H! POSTOB R A' 5 I L rf"ßQ8'-Ri@ICP-ßQD;?f�M:COf:llUcfIPS{fcptC4ßR,PpGln!'J'f$n§tRclnPIii moderna e primorosamente Instalada do H .'

III DR. SADALLA AMIN!! Ao lado do 'HO!EL JARAGUA - .RU.a MareCha.19DeOdoro N. 587 DE
ii !l Comunica aos seus distintos ermgos e fregue- 1.. .' '.'
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS ii ses que estamos efetuando venda de gasolina Esso, � Guilherme A. G. Gaedke & Fdhos
ii ESTADOS DE .SANTA CATARINA � PARAN.A." 11 e Oleos e em breve teremos seção de lavagem elii «Rua Abdon Batista - defronte A Nottela » !! lubrificação e consêrtos de pneus. Rua Marechal Deodoro Fundos II.
i! HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 !! Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss uS
�l • ..Joinvil.le -. tl O Prop,rietario: ANTONIO SCHM, ITT ti.•

�
Dormitórios rnodernos e simples

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

1
jogos para sala

.

t1��,������I�'����r� .... � R�izes alpinas com- �
• Jogos pera cosinha

�'='�.��.��;��.��;��;��;�\8I;��;�\2I;�\SI:\E'�;�'='� poern o famoso esto-
\@ T B R d R f d @J Guarda roupas colonial

osse, Asma, ronquite, ouqui ão, e es ria os -

� '_TIacal . �
•

Guarda roupas para casal e solteiros

� TODAS AS MOLESTIAS DO ßPHHflHD RfSPIR.ßIÓRID ; --��� 'Guarda comi:�f:S �u;e��i���ir:: U.

� Encontram alivio imediato com c., uso do@)Mnnnnl'nnOnnaQ',a-n'cadeiraS-MOChos-camiseirosD@5
- I n c o m p a r a v e 1 @ l�lJ�UlJ U UlJ UlJ o U 1

Camas-Teboas de lavar roupa ,

� Pl!ilOfíll· dI! nogien P�lol�nl� � re��sN�If:�mC::�S :i:�!:1 4OtteJll.as._�(rs?Q.�

� O PEITORAL :MAIS �ONlIinm�IDO NO BRASILcd
dos na praça de .C�NOI· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

� NHAS, em condícöes a :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

i(.@@;.®@,;@@,i@@,;@@;.@@i®@,i@@)..@@)..@�@)..@@J@ J:t combinar.
.

D·r. A·Ivaro Batalha __oí..... lml>Iff'lAlo.Tratar na A Comercial LIda. lVJ<I..IDJruiI' 'L/�

AVÓ! MÃE! fiLHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEOATINA
(OU REGUL�DOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

AlIYIA AS CÖlICAS UTERINAS

Antes de V. S. comprar seus moveis,::II!!
visita, sem compromisso, a nossa loja,�onde. encontrará, para pronta entrega
e a preços reduzidos:

TRIOS ESTOFADOS em couro, veludo e gobelin a partir de Or$ 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 Or$ 250,00.
COMPLETO sortimento de tapetes para todos os fins, gongoleum, trilhos

a preços módicos.
CAMAS PATENTE de alta reputação para casal, solteiros e de crianças.
ESTRADO DE AÇO americano e galvanizado nacional.

COLCHÕES para cama de solteiros e de casal a partir de Cr$ 120.00.

11�.laIU. eRUllml. DE JULIANO STINGIIEN
Rua Marechal Deodoro N. 319 JARAGUÁ DO SUL

......................,.1 .

amDr.ga-se com vantagem para
'tombater as Irrogularidades das

funções peri6dicas das senhoras

It Calmante e regulador dessas
funções

FLUXO-$EDATINA
pela sua comprovada. eficácia é
multo r.eeltada. D."e .er usada

com confiança
'

FLUXO·SEDATINA
·"CONTRA..SB BK TODA PA.RTE

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGU·EIRA MINANCORA

Ao Publicol

r�;�;tD�:�
I IRGO
I �ão os mel�ores,� mais �aratos
,
, KIDldllUl§trna dc Ca�çadl�§ II G�§cltn Krm21�§ §o Âo -

,

.

CAIXA POSTAL, 11

�RAGuA DO SUL - S. Catarina·

__�we<i$:zj!r_G,@t:gf4

Dr. Ren.ato "W'altgp
MÉDICO

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
Com cursos de aperfeiçoamento no

Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires.

Doenças de Senhoras - Partos - Cliníca
Geral de Adultos e Crianças.'

Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal.
TELEfONE N. 3

Jal'agmí do Sul - Sta. Catarina

Dr. Arlninio Tavi?lW"es
Pofessor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe Glos serviços clinicos e cirurglcos da especialidade no

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

Ex-Interno por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

Compra-se
Pecegos .

Bananas
Mà...ão

Em qualquer quantidade. Pague-se bem.
Tratar na fabrica de WALTER BECKER,

Rua Benj. Constant

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, MD oc:::::::=oc::::::::»c::::::::=oc::::::oo::::::>o:::::::::=<c::::::::..::.::::::=c::::::::>oc:::::ac::::::ac:::=o

'-------------------E::I. O Frentes para fogões, depositos para O
!!!!fIIIIiI----------,--------1III!I! O agua quente, fornos para fogões. O

I O EncanaJ?entos de agua quente 1\

Dr. . Waldemiro Mazurec�en O REFO�:l�,ep��;�RAS E CON O
e.Sft 1>1 la'l>l

. O
CERTOS EM BIOIOLETAS.

()
Rua Mal. Floriano n. 152 _ JARAGUA

SERVIÇO RAPIDO E

O PERFEITO. OC!inica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas O I� I� 1111. II a e It O
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Elecrro-cauterização Rua Mal. Deodoro do Fonseca, 84

O1 -_R_a_io_s_I_nt_ra_-_ve_rm_e1_h_os_,_e_a_z_ui_s. O Antiga Oficina L. Sonnenholh

:;·::::::>:::::::::ao::::::::::o ,�=::::::oc=:-<c:::::::::oc:::::=oc::::::=oc::::::=o<:::::=O<:::::::aO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTU.s DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX- .

Diretor ltlédico do Hospital "São José"
-- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

AVISO
Fica 'espressamente

proibido a entrar em mi
nha propriedade, tirar
madeiras e bananas.
Não me respónsabili

sando pelo que possa
acontecer.

Albino Floriani
Ribeirão Grande do Norte :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::

:::::::::::'.::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::
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lE�lltat[ �e''jPrnIDllldr2l Praca ���te!:ldel?seê.taY. :a�º.�Oria. rc:r:r=;s'�'==;S��=;�'1
O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito .

C P K
...
1-�U � Maleitas, Tremedeira I

d �
no trajeto Rio erro até o osto arsten. 1'1'" CUR.,AM-SE RAPIDAMENTE COM _ I.n..

da .Cornarca de [aragué o Sul, Estado de Santa Obsequio quem a encontrou entregar ao Snr..'-'.
III

Catarina, Brasil, Na forme da Lei etc. Ricardo Ricardo Francisco Gnmz, Rio Cerro ou 1'1'1' "Capsulas Antisezonlcas 1'11.'_'
Faz Saber a todos os que o presente edital de .

será b G difi d
II

,

d V d
nesta gerencra que em ra I ica o. ::, I-IIprimeira praça, com o prazo e int.e ias virem, ou

•

RICARDO F. GUMZ III
dele conhecimento tiverem ou ínreresser possa, que, Rio Cerro ... M inancora" :::

findo êsse prazo, hão de ser arrematados por quem 1"11' III
mals der e maior lance oferecer, em frente ás por-

'

Em Todas as Boas Farmacias

tas do Edifício do Forum, no dia 2 de Dezembro T@=>
......���������11:·1·-1· m

proximo vindouro, ás 10 (dez) horas da manhã, os �
IllmltlmlllMWe, .IE .,sle. 4

:::
É um produto dos Laboratorios MINANCORA:::

���:f1�Jh;a!�V: ��\��:n�mJ���: n:b���o�::��: �
JE]'>J[

���d?���AI!�S2��:I:�: i 1...."""'�;m;,.....!���,.".'!!!!!'mJ
1°.)-Um terreno edificado com um rancho de � n�i�n!:'5De..�!!:!���. t

;t!.;.��,··
.. ·!;:)·, OE D I T A L'

madeira, coberto de telhas, sito no lugar ltapocusl- 4
.JIDl>""",,-.L"I "LlP.L..................L.... <:5» �

nho, nesta comarca, com a érea de 69.500.metros
i

PIANOS - HARMONIaS. i
; Milho Amarelo ;{

quadrados, fazendo. f�ente em terras de Ign?clo ôe- CLARINETAS - PLAUTAS - 1 ::::::'0'0'::::::0':::::::0'0'00::::::0,',0:0-'" 15 IMPOSTO TERRITORIAL

tIer, Celeste Prestíni e Alexandre Avancí: fundos PISTONS - SAXOFONES - �: da�.
De ordem do snr. C ole-

com terras de Carlos Ranthun e entre terras de Car-l t BANJOS _ TROMBONES _ (g ao menor. preço ; tor, torno publicá que no

los Ranthum e Dominio Dona Francisca. - Imovel 4 BATERIAS AMERICANAS, com- ��: praça vende : corrente mez de Novembro,

esse devidamente. t.ranscrilo s?b nv, 7.592 a !Is 238

i
pletas - VITROLAS - {�1 Engenho RAU Limitada 1 arr.l'cada-se n�sta Coletoria,

do �. 3 C do Oflciel do Registro de Imo��ls snr. PICK-UPS - RADIOLAS. ê ;!k.:���.:;�;� o imposto acima, reí�rente

Mario Tavares da,Cun�a Mello, aos 15 de Junho de , Emtim, tudo que pertencc ao ramo.

i
_--

ao 2°
..
semestre do VIgente

1945, es�e terreno avaliado em Cr$ 5.000,00.- t Peçam Preços e dem-ís informações ao Representante:
............................................................__..._. exercício.

.
.

CUJos bens constantes do auto de penhor� e , � BITTER AGUIA � Os Contribuintes que não

au�o de eveliação c!.e !olhas dos euros da, r.efenda .

P A ID L O KOB §
. � � é um possante estorne- � satisfizerem seus pagamentos

açao executiva, se�ao levad?s �m hastd. publica de
�
Caixa Postal, 49 - SERRA ALTA - Sta. Catarina S cal, feito de raizes me- �

no 'prazo marcado,
.

poderão

venda e arremataçao em pnmeira praça, pelo �reço ��������� � dicinais. satisfazel-o no próximo mez

da avaliação, isto é, Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
' t........,..,�.....................-........__ de Dezembro, com 'a mul-

Assim serão os referidos bens arrematados por
ta de 20%•

quem mais der e maior lance oferecer, no dia hora -1111
Terminados os supracitados

e lugar acima mencionados podendo os mesmos se .... ....

. .. ·1111·... fL I K I R D E H O fi UE I R A prazos serão extra-das as cer-

rem examinados por quem interesse tiver, no lugar :.:'..f""
· ..
··

..i':.l l����ln� �ar�t�� rrK'
..

··11 . d d
tidões de dividas para a co-

h PO
remédio qU9 tem epur s o

denominado Itapocúzinho.- E para que c egue a no- 1.1, 1.1. 1.;.: brança executiva.
° sangue de tres gerações!

tícla ao conhecimento de todos, se passou o pre- i.=,.
:: :: Coletoria Estadual de Ja-

d F
li :: Empregado com êxito nas :

sente edital que será afixado as portas o orum,

I
li PROPRIETARIO li Aii raguá do Sul l°. de Novem-

no lugar de costume e publicado pelo iornal local

O li ii ii Feridas bro de 1947.

"CORREIO DO POVO".-. Dado e passado nesta g Rua Marechal Deodoro, N. 158 ii

R
!! Ecze.nas F,.LEODORO BORGES

cidade de Iararagué do Sul, (lOS seis dias do mez 11
li ii Úlceras escrivão

de Outubro do ano de mil novecentos e quarenta e
. ii

íl ii Manchas

b (assl "5··
::

S::
r:. .:����

sete.- Eu Nez Franco. Escrivão o su screvl.- assi- ii ii li ii �!,' Dartros

�nado) Ary Pereira Oliveira.- juiz de Direito.- Está ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- li li !� Espinhas �':::.�.' Hl!bl-dill'? ::.l::.conforme o original, do que dou fé.- u ii SITO DE LUBRIFICANTES, li T ii I ,;;[< Reumatismo

Iaragué do Sul" 6 de outub�o _de 1947.- iiT. ii COMBUSTIVEL E ACES- li li
'

Escrófutas

O Escrivão ii ' ==
;::: sifilíticas?

NEY FRANCO ii ii SORIOS, LUBRI- li E li SEMPRE o MESMO!... t:
-:.

Vi
_---'-r-----'------ 110 ii BAT���;A� Cg����Tg� DE iiN ii EL;��;'�;���O��I:'A � Boss. Ltda.�

==:: PNEUS.
• ii ii Grande Depurativo do sangue .::.:.:.:;.::, : �: ��:..:.:.:.:;.:;.

A\teIDlçêd1�! � Atcmrç2U{})! �·L::::::::::) . �·L::::::::::::�}
��E�f��:��NUl�u�� Vende-se

I •'
Casa de Moveis SIFIUS". Uma charrete, rodas

_

I pneumaticas, com arreios

V-t
- - L

- '�����\em perfeito estado.

I orlo azzarU5 Por preço de verda-

® Jaraguá do Sul o...:.. Rua Domingos R. da Nova®
Cure se?s '?laJes e poupe seu, deira pechincha

----- • bom dInheIrO 'comprando na I
.

Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-
\ Ver e tratar Rua Ma-

se Vidros. Molduras para Quadros qualquer FARMACIA NOVA rio Lobo, 167. Joinville

tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS de ROBEKTO M. HORST

Em estoque e sob encomendas. a que dispõe de maior sortimen·

Enfeites para Caixões funerários. to na praça e oferece seus arti-

gos á preços vantajQSos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

IfD(())fij die jarag1Ulá
AS CASAS PERNAMBUCANAS

Com filial em Joinville a Rua do Prin

. cipe n. 268, iii iniciaram as suas Especiais
vendas 'de fim de an_

Efetuaram mais de trezentos e cincoenta

mil cruzeiros (Cr$ 350.000,00) de baixas em

beneficio do povo.
Estão procedendo uma verdadeira revo-

lução de preços. .

Não percam esta acasião de comprar

barato. Convem tomarem um trem e ir a

joinville a·fim de fazerem as SUdS campras

nas tradicionais Casas Pernambucanas.

C ß S fi S P f R n ß M R U C ß n ß S: as casas

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregado com iliLG nas:

Tosses
Resfriado.

Bronquite.
Escrofulo••

Â V�I S'O
.

Aos I]1eus diRtintos fre.gueses e �. Vende-se
mIgos que alem dos preços baIXOS em mI·I.
nhas mercadorias concedo grandes descon- OU aluga se I

tos, afim de liquidar todo estoque até fim Uma casa sita a Rua

do ano.
CeI. Procopio Gomes de

Erico Bruhns · Jaraguá do Sul Oliveira, sendo. prop�ia
-.- para qualquer mdustrm.

'fratar com Guilherme

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Moeller ou nesta reda

Dr. LUIZ DE SOUZA � �

..

A D V o G AD o � Bitter Aguia Puro �
ESCrltorlO: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 � abre o apetite e

�

::::��::��:�:�:�::�:�:::::�:�:���:��:�:::�:�::�:�:�:�:��;:::;:�:�::::::::::;:��:':::�:!:::: IL����

É UM GERADOR DE SAÚDE.

-Vendle=§e
Um terreno, com cer

ca de 40.000 metros qua
drados, com vista sobre
toda a cidade, localisado
no perimetro sub-urba

no. O imovel possue ma

to e pedreira e arvores

frutiferas. Para maiores

informações, dirigir-se,
por obseguio ao snr.

.

Leopoldo Me'A:

IlVJIIP]jijRADORA§ dos pr�ços baixos.

C P b
as casas que

asas ornam ueaoas, p�����rr:n:��'
FILIAL em joinville. a Rua do Principe, 268

Aos Senhores Revendedores conce

demos descontos especiais.
I

--

!PARA fERiDAS,

E C Z E MAS,

INFLAMAÇÕES,
rC��IDA�
� l.. L O> _ ,

IfRIEIRASJl_ESPINHAS, ETC.

'p E R O E U-S E Uen�e·se ou frOCH-se
Uma casa de mäteJ'ial

nova, dentro da cidade,
propria para qualquer pon
lo de negocio.
Informações no Hotel

Cruzeiro

Um broche de ouro com brilhante, jia 15 do

corrente no trlljeto do Bar Rodoviario ao baile no

Salão Buhr.
Tratando-sé de objeto de estimação, pede-se

fineza á quem o tiver achado entrlilga-Io nesta

redação ,mediante gradificação.
NUNC� EXISTIU IGURL

�""""""""""""""""""_""I""""""""""""""""""""I""""""",,,,,,,,,

..........�..ma�

TOB I A 5 - ,D E II IE DI a M W G " H •
jARAGUA DO SUL Rua �res. Epitácio Pessoa,

.,
.CASA

llG�g.1
652 SANTA CATARIA

Esta CASA, mantêm sempre e'll estoque artigos de primeira qualidade, as

sim como: Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins Riscados e Riscadões, Cret<?

nes, Algodão, Toalhas, Chapéu<; de Sol e de Cabeça, Tricolines, P�nos para cort�
nas, Zetires, Voais, Chitas, Opal.as, Fustöes, Camisas, Gravatas, Melas, 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 Verkaufsla:ien hat �tälldig Artikel erster Qualität auf Lager, wie: -

Wollstotte, Leinen, Tusore, Waschstotfe, Riska.Jen, Cretone, Algodão, Handtücher,
Schirme, Hüte, Tricoline, Vorhangstuffe, Zetiers, Voale, Chitas, Opala, Fustons,

,Hen'den, Gr�wateo, Strümpfe, Fertige Anzüge, Mäntel,. sowie viele ar;.dele Artikel,

WELCHE, ZU IlUSSERST NIEDRIG&N PREISE VERKAUfT WERDEN.
Besucht diesen bestehel!den verkaufsladen ! Ohne verpflichtung ihrerseits, um sich

von die Artikeln und Preisen zu überzeugen. I
..�

_
_ --..-- _

..

•
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Notas e Discurso
Noticias pronuciado pela se.

nhorita Jurema Ra
mos no comicio da

U.D.N.

M[nlllln§térn� 4�. irr21�alHlblo9
HIl]�lill§ttrllal e (C([pmércn�

Locais:
AIIVERSARIOI

Importante dedão do
Tribunal Eleitoral

•

o Globo publica que o

sr. Milton Campos decla
rou-se otimista depois da
conferência conjunta de
Mangabeira-Dutra em reu

nião na resideucia do
Senador josé Américo Iri
zendo que o presidente
da República foi positivo
nas suas afirmações sobre
a aliança que deve ser

feita sem preiuízo pare a

autonomia dos partidos.
, A UDN ficará com plena
liberdade de critica. O
documento público será
firmado entre os presiden
tes dos partidos 'sobre o

ajuste que será feito em

. torno de determlnados

obietívos devendo o

Governo apresentar o pla
no comunicado ontem. Os
objetivos do ajuste serão

redigidos por Octávio

Mangabeira após a conclu
são dos entendimentos,
estando o general Gois
Monteiro agindo dentro
do PSD.

.

Dia 17 transcorreu mais
uma data natalícia da O TribunalEleitoral Re
exma.sra. Amantina Mül- gional deste Estado, de

ler Ellinger, esposa do cidiu que os eleitores

«Como em janeiro deste snr. Frederico Ellinger, que não possuirem resal

ano, a população do muni- residente em Blumenau. va, poderão votar em

cipio de Iereguä acorreu -Dia 18 a senhorita separado (sobre-carta)
de todos os recantos do Alba Bailoni filha do snr. em outra secção do mes

municipio, para saudar a João Bailoni, residente mo municipio, devendo

caravana udenlsta, que em Joinville;· as srtas o motivo justificado ser

sob a chefia do seu ílus- Cebila Wolf e Valdivia consignado em ata. Instrusões aos Empregados
tre presidente veio trazer Siedschlag; Guílhermína Fica assim esclarecido I
ao povo uma palavra de Satler esposá do sr. Luiz que, os eleitores de uma De ordem do Senhor Delegado Regional do

fé, de esperança pare días Satler. secção poderão votar Trabalho, neste Estado e de conformidade com o

melhores. -Na mesma data Ar- em outra, uma vês de- dispost? no artigo 433, letra "a" da Consolidação

AIí, como agore, o

I
tur Pedri e o menino clarem os motivos pelos das LeIS do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei

entusiasmo é o mesmo, Edmundo Strzalkowsky, quaís não poderão votar n". 5452,. <!_e 1°. de maio de 1945, que estabelece

porque na União Demo- filho do nosso amigo na secção . designada, o as condições d? trabalho dos menores de 14'--a 18

cratíca Nacional está a- Silvestre Strzalkowsky. que os presidentes da anos, faço público que, de 1. de novembro a 50

salvação do Brasil. E, -Ontem a sra. dona mesma deverão consí- de �ezembro de. cada ano, os empregadores são

nessa batalha rltanica da Olga Rohweder da Cos- gnar na ata. obrigados a enviar a esta Delegacia Regional do

qual ha de surgir uma ta, esposa do sr. João
Trabalho, uma relação, em duas vias,' de todos os .

patrla Iivre e forte, nino Lucio da Costa restden- PIKC1�ß.�f empregados menores em serviço no estabeleci ..

guem deve faltar, ninhuem te em Itapocusfnho, na IIL U U mento e dos que tenham sido dispensados no de-

deve deixar de lutar, por: mesma data o menino De uma bôa cosi- correr do ano de 1947, a qual deve obedecer ao

que isso seria um crime Rubens Nicoluzzi filho nheira, modelo aprovado por este Ministério.

centra a coletividade, con- do sr. Alfonso Nicoluzzi. Paga-se bem A relação leyará na primeira via Cr$ 1,80

tra esta rerra onde DGus -Hoje a sra. dona 01- Tralar no HOTEL CENTRAL (um c�uz�Iro e.OItenta centavos) em estampilhas

distribuiu as mãos chefãs ga Erzínger.Stínghen es- Jaraguá do Sul, íederaís. lllclus�ve taxa de saúde.
toda a beleza e toda a posa do. snr. Alvaro N. 116

..

Os que de!xarem. de cumprir aquele dispo-

riqueza que o mundo Stinghen e o menino
SlÍIvO legal serao pumdos com a multa de Cr$

possue. Marcos filho do sr. Le- motor Público da Comar-
200,00 (duzentos cruzeiros), aplicada tantas vezes

vino Spengler.
quantos fore� os �enores empregados,

Mas quem não deve, de
ca. Delegacia Regional do Trabalho em Floríno-

forma algum faltar nesta

.

São os seguintes os polis, 5 de novembro de 1947.

hora, é a mocidade brasí- complementaristas que

leire, essa mocidade na .Colação de grao terminam o curso: Afon

quel o Brasil deposite
so Grosskopf, Agenor

toda, a sua esperança.
No dia 26 do corrente Buzzí, Frederico Doster

Dai estarmos aqui ao terá lugar a festa de di- Filho, Gerhard Sasse,

lado da União Democrart- plomação dos comple- Higino Hass, Ivo Schío

ca Nacional levando a
mentaristas do IG.E. "São chet, (orador da turma),

nossa solidariedade a sua Luiz", derigido pelos Jorge Piazera, Leo Plast

bemfazeja campanha por
lrmãos Maristas, nesta wich, Orlando B. Silva,

um Brasil melhor, por uma cidade. Otmar Guenther, Renato

patria grandiosa e respel- Foi escolhido para pa- Buzzarelo, Rolf Bauer,

rede, opulenta e rradlclo- raninfo o sr. Dr. Priamo Tarcisio Satler, Valter

nal, una cristã como a do Amaral e Silva, Pro- Wiele e Vigando Staatz.

recebemos dos nossos

an repassedos.

Saúdo-vos snr, Irineu
Bornhausen; como presi
dente da União Democra
tica Nacional em Santa
Catarina, saúdo a Artur

Müller, o futur.o prefeito
municipal pela vontade do
povo Ieraguaense, saúdo

i........,._�......,..,....,--.,....�
os cendldatoe a Vereado

Grande numero de pes- res, os homens honrados
soas se curaram do esto- que irão dar leis sabias e

� mago, usando � Jusres a todos os habitan

� Bitter Aguia ,Puro � tes desrarerre ebençoada.»
�����

16. Delegacia Regional do Trabalho

Edital N2. 23

-x-

A UDN foi o partido
maís votado ein São Pau

lo, pois indo as urnas

sóslnho, conseguiu cerca

de 200 mil votos, quando
as outras .cornbinações,
de 3 e mais pattidos
levaram pouco alem de
300 e 500 mil. Na -ceplrel,
em Legendas, esse partido
ficou colocado em segun
do Jogar.

RUBENR PINTO VILAR
Chefe. da secção de Fiscalização

V IST O
RAUL PEREIRA CALDAS

Delegado Regional do Trabalho

Rml n� �I�ILI VCllD�e�§e
�rene �e�rl, OhCI�I?o Uma Motocicleta

Registro Civil do 1° Distrito S
da Comarca Jaraguá do Sul,

marca N. . U.

Estado de Santa Catarina 2,75 P.· S. Por
Brasil. Cr$ 3.500,00.

Faz saber q�e c��parece- Informação na

ram no cartono .exlbllldo o� Farmácia Gloria
documentos exigidos pela lei E 5 h

'

atim Je se habilitarem para
'straàa C roeõer,

ATENÇÃO
A CASA REAL, desta cidade, mantem á dis

posição <\� distinta treguezte, da AFAMADA FA
BRICA SONCKSEN IRMAOS, .

um grande sorti

mento de massa-pão e chocolates. Venham sem

perca de 'tempo fazer suas compras nesta casa

para poder adquerir estes artigos, por preços
nunca vistos nesta praça.

-x-

, Visitou o distrito de
Guara-Mirim o sr. Aderbel
Ramos da Silva, Gover
nador do Estado, que alí
foi alvo de diversas mani

festeções.:
,

-x-

Os Estados Unidos
estão fabricando um avião

foguete, dirigido pelo ra

dio, que se distina exclu
sivamente pera transporter
bombas etorníces.

LiofO d� Duro
pro Salão Cristo-Rei JO�É ALBUS

Irineu Bornhausen Cr$ 2,000,00
Walter Bartel " 100,00
Kühn & Rengel " 50,00
Vergilio Picoli " 100,00
Alfredo D. Janssen " 200,00
João Picoli " 5000

Antonio Graf " 50,00
Elidio Stinghen " 100,00
Feliciano Bortolini " 100,00
Daniel Sa ttler " 50,00
Anonimo " 1.000,00
Anonimo 500,00

t
Agradecimento,
João Otaviano Müller, em nome

dos demais parentes, vem exter

nar o seu profundo agradecimento
a todas as pessoas que os confortaram

por ocasião do falecimento de seu pai,
.JACOB MULLER

ocorrido no dia 15 do corrente, bem co

mo os que enviaram pezames, flores e

acompanharam o enterro.

Especialmente agradecem ao rev P.

Alberto, que ao saudoso morto ministrou
a assistencia religiosa e ao rev, P. Ewal

do pela encomendação do corpo.
Ao dr. Mazureehen e as caridosas

Irmãs enfermeiras, é graúde o seu reco

nhecimento pela assistencia medica e

carinhoso tratamento.
Convida tambem os parentes e ami·

gos para a missa de 7°. dia, que seré
celebrada na Matriz, no dia 24 do corrente.

Edital n. 2511 de 17-11-47. rt:::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::�l

Gert Breithaupt e Alice II Correio do Povo ii·
Varella... ..

Ele, brasileiro, solteiro, H H MI· D d If 136
ii

comerciante, domiciliado li ua . eo oro. 11
e residente nesta cidade, H Telefone N' 39 • C. Posfal,'19 ii
filho de ArthurBreithaupt li J!I\RAGUÀ DO SUL ii
e de Paula Erna Breit- 15 Santa Catarina 5i

haupt. H ii
Ela, brasileira, solteíra.ll] ASSINATURA ANUAL H
domestica,

.

domiciliada e ii Cr$ 35,00 ii
residente nesta cidade, H H
filha de Boaventura de li DIR. RESPONSAVEL ii

Haro Varella e de Maria ii Paulino Pedri ii
Nunes Varella. H . il
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E para que chegue ao co

nhecimento de todos,mandei
passar o presente e-dital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

afixado durante 15 dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legals
IRENE �EDRI, oficial

([}) §alb:ãl((}) (Marca Registrada)

Virgem E�pecialidade
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reomenda·se tanto para roupa fina como para roupa comum.
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