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100 pessoas, a�r

ANO XXVIII - JARAGUA DO SUL - õs-Feira, 12 de Dezembro de 1946 Sta. Oatarina - N. 1 401 pelas altas autoridades da

Comarca, garantia de que

podemos viver tranquilos
pois a justiça e o direito

ja imperam no Brasil.

Ginasianos. Realísa-se,
dia 14 em Joinville, no

Colégio Bom Jesus, a
colação de grau dos gí
nasianos de 1946, daque
le estabelecimento,
Entre os formados es

estão os jovens Jaragua
enses Heinz Blosfeld,Fer
nando Pieske, e Arno En

ke, este ultimo é o ora

dor da turma, sendo pa
raninfo o prof. Francisco
Couto da Costa.

Formatura Medica. Na Fa
culdade de Medicina de

an�s o snr: Carlos Stern, de Niteroi, formou-se em

residente em Corupá. medicina, dia 9, o snr.

Clube Jaraguaense, Domin- Flavio Luz, filho �o sn�.
go ultimo teve lugar a Nestor Luz, fU!lclOnarlO
Assembleia Geral da an- I federal nesta. c,Idade.tiga Sociedade deAtirado

,

Ao novo me�ICo e seus

res Jaraguá, que alterou dignos progenitores nos

seus estatudos, passan-
sos cumprínemtos.

do a adotar o nome Nascimento
de "Clube Jaraguaense". Esta em festa '0 lar do

�oi grande o interess�, casal José Watzko e de

pois comp�receram mais sua Exma. esposa Asta
de 60 SOCIOS, alem de Watzko com o nasclrnen

�uitas pessoas que assi�- to de 'um lindo garoto,

tI_:am os ,debat�s e eleí- que na pia batismal re

çao da díretoría. ceberà o nome de WAL
A sessão foi presidida DIR

pelo snr.Marlo Tavares
_ O casal lnocencio Sil

da Cunha Mello, tendo
encaminhado as vota-

va - losefa ferreira da

ções, alem do presiden- Silva, tiveram o seu lar

É faci I fazer boa díges, te, os snr. Artur Müller, enriquecido com o nasci

tão, quando se use o Tenente LeonidasHerbs-
mento de um galante me

ter, Dr. Luis de , Souza,
nino que tomou o nome

BITTER ÂGUIA de Leonel.

:r.-�'!!""'"_-'!O'-.""'......__
--

OttoHindelmayer e Fran-
,. ;,--

.. ", �' cisco Fischer Jr,
----,------

------.----

Foi eleito presidente o

mosmais que partldo.ium snr. Artur Müller,com .54
movimento. Um movimen votos, contra um dado ao

to de restauração demo-
snr Tenente Leonidas,

cratica,de reeducação po- um ao SDr, Mario Tava
litica,regeneração nacío-

res e 6 em branco.
nal -Neste momento, so- Os demais membros da
mos,!,obretudo um movj -

dh'etoria da tradicional
mento de reeducação po- sociedade são' os snrs.

litica. Basta ver o que. Alfredo Krause, vice
vai acontecendo. Na con- presidente; Francisco

, venção fluminense, divi· FI"scher Jr. e FrederI'co
Não SUbifr0S ao poder; d'

",

.

lU-se, quase melO a me- F. Moeller, secretarios,'
vimos, p rem, trimifante, ' bl

'

10, a assem ela. na es- GUI'lherme Gumz e C'"'r-
a nossa bandeira-a da Ih d d'd t

lA>

co a o can I a o ao los. Walt"lr Janssen, te-
restauracão democratica d E t d

-

'governo o s a o; cen- soureiros e Luiz Gomes,
a da legitimidade dos go -

t t t t t
vernos eleitos.

o se en a vo os con ra Erico Blosfeld, João Em-
cento e quarenta decla- mendoerfer e Ney Fran-'

Rui Barbosa-e basta ci- raram queriam ser os pri- co para membros do E' sem "uYI'da,tar-Ihe o Dome - deu a meiros a cumprimentar o Conselho Fiscal. U
mais fulgurante campa- vencido, Ontem na con-, A posse, da diretoria !!II!!II"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!'!!'!!!"'!!

nha politica de que en- venção de São Paulo foi raalisada ante-ontem.

tre nos hamemoria: o Ci- dois terços votaram por -x-

vilismo. Derrotado o Ci- um modo; um terço, ou Ja tinhamos escrito a

vilismo dissolveu-se, Nilo pouco menos, por outro, nota supra, quando tive-

Peçanha, uma das maio- O episôdio repetiu-se; ..

-

lOtO I d
mos a notiCia que o snr.

res vocaçoes po I lCas proclamado o resu ta o,

I Tenente
Leollidas Herbs-

que o Pais já conheceu, o representante do terço ter, depois de ter falado

deu, por seu turno, a vencido felicitou o can-I na assembleia da socie-

campanha da Reação Re- didato vitorioso pelo. vo- dade de que "sempre pro

a li li li li II li II li ti li II li li li It II li ti a publicana, Derrotado á, to dos dois terços_ E is-
pugnou pela sua abertura

_ Reação Republicana dei- so o que a U,D.N' vai re- e congratulava-se por es-

O .,
- xou de subsistir, Mas a alizando no Brasil: a vi- se facto", procurou (;IS au-

PerarIOS'
= U. D. N, aqui està um da partidaria democrati- toridades superiores da Assinuturas para 1947.

"

'

,

•

. = ano depois da derrota. E 'ca (Palmas) Eis porque, policia, para evitar êJ pos-
Todas as pessoas que

= como está? Realizam-se, longe de maldize-las, a-
se da nova diretoria e tomarem uma assinatura

=
- em tedo o País, desde o bençôo as divergências medidas para sua reaber- anual para o ano de

_
= Amazonas até Rio Gran- que se declararam nas tura.

1947 receberão desde jà

_ 000 - de do Sul, as convenções nossas fileiras.», Nunca vimos tamanha e gratuitamente, o "Cor-

=: Votai em
= estaduais da UD.N. Fal- - x- insinceridade e' elas bem reio do Povo" até fim

_
= tarn, apenas duas ou

tres,,·
Sabado e Domingo te- podem atestar o que vai ·de desembro de 1946.

= I· B h = Estas convenções se têm rá lugar em Joinville a f d d
- A Gerencia.

= rloeu oro ansen, =
revestido do maior bri- convep.ção do P,R.P, pa- �âiou�o�traOose;o��raJeas��

_
.,. _

Ihantismo, da maior ani rOa a escolha dos candida- terra.

_ ele ·fol e e operario.� mação, do maior entusi- tos a eleição ,de Janeiro. Derrotado na eleição
= = asmo, da maior vibração -X- até pelos seus, proprios

= Nas empresas que dirige nun- = em toda parte, E ainda Amanha falará ao povo companheiros, procurou

= h t t = há alguem que diga que de Joinville o Dr, Aderbar 'I' d f

_

ca �uve greves ou pro ,es os.
_ á, U.D.N. desapareceu, Ramos da Silva candida-

aVIo encla para e1? or-

_
-

_

rar-se.

_
E que ele trata os emprega- _ que a UD,N. declinou!.... to do P�S.D, ao governo Mas felizmente o tem-

_

d
.

\ - Não ha nadai mais absur- do Estado.

= os como companheIros de ser- = do,' não ha nada mais -X-
po da d�tdaddura acabou e

, as 'autor! a es, represen-

= ,viço e lhes dá toda a assistencia = á evidenciá dos fatos. Domingo, dia 15 Joinvi- tadas na pessoa do Dr.

= possl'vel
= A U.D.N. constitui um lIe receberá festivamenre D,elegado Regional de

__'
' .

_ caso virgem na nossa o sr, lrineu Bornhausen Policia, souberam ßgir

a It II It II II II II fi II It n II " II II II II Jf li ����O!i���W�:� q�:��� f�r�di����r��' ��v�s��d��- com retidão, eviJando

A palavra ..criteriosa· de
um grande candidato

Lavradores e tec
estran-

•

rucos
•

gerros,(conr. do numero anterior)

Produção e Transporte Rodoviario

Assim, por exemplo, se

os cereais em determine

da zona estão ascenden

do a preços cada vez mais

altos, não adianta diligen
ciarmos no sentido de
provocar-lhes a baixa por
meio de rabelamenro, pro
cesso tão em voga rios

dies que correm e que
bem exprime o comodis

mo a que já se habitua

ram os nossos admlsrra

dores. Em vez de paliati
vos ernergencials, que el i-
'viam apenas por alguns
momentos a situação ace

brunhante das messes con

sumidoras, quando não a

agravam ainda mais o

que cumpre ao edmínís
trador é procurar as fontes
de produção e facilitar a

drenagem dos gêneros pa
ra os centros consumi

dores, E isso só se conse

guirá ampliando os meios

de transporte e incentivan

do a produção pois acre

dito que só partindo da

produção é que podemos
aliviar em 90% a crise que
assoberbe as populações

<\ brcslleíres. E a arnpliacão
dos meios de rransporte

• não_ se obterá apenas fa
zendo rodar veículos a mó
tor em escala bem maior

á que é atualmente ernpre
gada na trafego comerei

al que liga as cidades do
litoral ao "hinterland" ce-

· tarinense; mas também e

vsobretudo, melhorando as
,

condições das nossas ro

dovias,bem como abrindo
novas estradas de roda.:.

gern, de vez que são nu-
-----

merosos em Santa Cata- O M, Otavio Mangabei-
'rina os, centros de produ'- ra, presidente da U.D.N.

çãb a que não tem acesso e candito desse, partido
o nosso comercio, exata" e do P.S.D. ao governo

mente por falta de rodo .da Bahia, pronunciou um

vias, brilhante discurso, do

Como jà disse no início qual extraimos o seguin-
· não quero desfiar um ro- te trecho:

sário de mirificas promes- «Permita1n-me que, an

sas, não só porque a tes de tudo, me congra

minha conciência repele tule com a União Demo

êste processo de arreban- cratica Nacional. Fez, on
har eleitores, como tarn tem, um ano que fomos

bem porque respeito a boa derrotados nas urnas.'

fé e a confiança dos meus Sustentei, e ainda susten

amigos e correligionàrios. to, que esta derrota foi

Não posso, todavia, dei-I mais aparente que real.

xar de comprometer-me resa Cristina, Como com

com o eleitorado que a- plemento a esse plano,

polar a minha candidatura farei construir as estradas

- e me comprometo de Cruzeiro-Chapecó até Ira

todo o coração - no sen piranhe, Rio do Sul - Sal

tido de procurar soluções to Grande, lblrama-Ma

pare os problemas vitais fra, Vidal Ramos-Rio do

do nosso Estado. colocan- Sul, Vidal Ramos-Brusque,
do em primeiro lugar o Irelai-Luiz Alves e Anlré

da produção, que é a Ion- pohs-Teresópolis. São

te de onde derivam cen- vias de comunicação in
renas de problemas meno dispensáveis, porque vi

res, E o problema da pro- rão facilitar o ínlercam

duçäo, já por ser de impor- bio comercial entre regi
têncla vital, já por CO!lS- ões rtquissirnas, como são

tituir um problema-chave as que acabo de meneio

pera outras soluções, exí- nar, cuja produção precí

ge que o abordemos sob sa ser canalizada pare a

vários angulos, tão com- correnre circulatoria dos

plexo e tão esquivo ele

I
nossos valores econômi-

se apresenta aos olhos do coso
�

admlnlstredor. Além dessas estradas

Assim, começarei por de rodagem, diligenciarei
abordar êsse problema no no senrldo de melhorar e

plano rodovlario, cuja im- mesmo reconstruir as es

portancia nunca é demals rradas lé existentes; assim

encarecer. Entre as novas como ativarei a conclu

rodovias, reputo de gran- são da Estrada de Fer

de valor economico, e me ro Santa Catarina no tre

empenharei diligentemente cho entre Itajaí e Blume

pera realizá-Ias, a de Vol- nau, promovendo, por ou
te-Grande-Porre União, a tro lado, completa remo

que déve partir de Caça- delação do tráfico Rio do

dor até alcançar os trilhos ôul-Blumenau e do ramal

da rede Paraná-Santa Ca- de Ibirama. Em uma pa

tarlna, entre as estações lavra: é meu pensamento

de Canoinhas e Serra AI- remodelar, o plano rodo

te, bem como -a 'eJlte �lt- -vi-óri& da Estado, obede

gue a serra do sul do cendo aos ditames da

Estado, partindo do Mu- técnica mais moderna, a

nicipio de . São Joaquim fim de resolver o angus

até encontrer os trilhos I tioso problema dos trens-

da Estrada de ferro Te- porres.
,

Tendo esta 'folha rece

bido diversas consultas

sobre a imigração de pa
rentes residentes no exte

rior pare o Brasil, infor
mamos que, os inreressa

dos na vinda de trabalha
dores' na lavoura ou in

dusrrla devenão dirigir-se
r

ao snr. José Born, Dire
tor de Terras em floria

nopolls.
Essa autoridade, con

forme já foi publicado,
está em contato com o

Conselho de Imigração e

Colonisação que' resolve
rá o assunto,

LocaJs

Visitantes. Estiveram nes

ta cidade acompanhados
de suas exmas' esposas,
os SDr, Drs. Alfredo Ci
níello e Arvino Ganrtner,
medicos, residentes em

Rio do Sul.

Aniyersarios, Ontem fez
anos o snr. Eleno Nico
luzzi e senhorita Cecilia

Erschinig; hoje, Mario

Airoso; dia 13 o sr. Emí

lio -Nicoluzzi, res idente

em Valões; dia 14, snr,

Hilario Voigt e menina
Cecila Reinert. Dia 9 fez

Pellttee

-
_

=
-
_

-
_

, .

o Mel�or Presente1
faça do livro o seu pre
sente de NATAL. V, S,
fará assim á sua Noiva.
ao seu Amigo, á sua filha,
seu Filho, como o miiiimo

de dispendio, o melhor e

mais duradouro dos
PRESENTES!

Livraria Central
-Hans Wiele

Av, Getulio Vargas, 160.

Que para adquirirdes
artig-os para presentes,
brinquedos, etc., é a afa

mada' .

CASA REAL

que està em melhores con

dições de servir-vos, quer

seja em artigos ou preços.

Correio do PO'VO

Recebam
ó dinheiro

O snr, Coletor Federal

pede-nos tornar publico,
qLle até o fim deste mês
efetua a devolução das

importancias das Obriga
ções de Guerra pagas es-

te ano.
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO 111. HORST

a que dispõe de maior 1485-Frederico Barrel-bras. requer licença ccns-A União Democratica Nacional convida o povo em sortimento na praça e ofe- truir mausoléo na sepultura de Maria e' Nelso� Wolf,geral pera seus comícios, quando leva ao eleitorado, não rece seus artigos á inhumado no cemitério municipal desta cidade, Como
· somente o programa do seu candidato ao cargo de go- preços vantajosos. Requer.·

vernador do Estado, como também instruções sobre as
Rua Mal. Deodoro, 30 _ JARAGU4 1596-Schulz & Cia. Ltda. requer baixa írnp. de• eleições e os direitos e garantias dados aos cltadãos
,;:;'\.Uã\ .�t.tt=\\ r.:>\t.tt=\\� Industrie e Profissões sobre Mercador de madeira,

· pela nova Constituição.
.

��� '8'�'SI por não desejar mais continunr com o mesmo ramoE pois, alem de um áto de civismo, de grande in- de negocio. Idem.: teresse o comparecimento a esses democraticos concla- ------,---- 1598-João Batista Rudolf-bras. requer licença:
ves politicos.

..._ h
construir um rancho nos fundos de sua propriedadeEssas reuniões serão encerradas com o comicio da II O sito a rua Presidente Epitacio Pessôa. Idem .

. cidade, as 10 horas do dia 5 de Janeiro, com a presen- ,

1519-José ôafanelll-bras, requer licença cons-.::; ça do ilustre candidato, Sr. IRINEU BORNHAUSEN, 'e rruír calçada em frente sua propriedade, sito a ruabem assim dos demals indicados pare aCamara Fede- BRANCO E AMARELO Marechal Deodoro da Fonseca. Idem.ral, Senado e Camara Legislativa Estadual.
Oferecemos aos melhores 1515 -- Vitor Bernardes Ernenderfer-bres. requer

preços da praça. licença construir mausoléo na sepultura de José Emen-
derfer Sobrinho, inhumado no cemitério rnunlclpal10 ho- ENGENH0 RAL� LTOA.
desta cidade. Idem

1570-Basilio Schíocher-bres. requer licença
construir muro em frente a sua residencia a vila Re
torciada. Idem.

1573-Helmth Neumann-bras. requer licença de
molir sua Oficina, existente a rua Rio Branco. Idem ..

1576 - João ôchreíner-bras. requer licença cons
truir um meusoléo na sepultura de Antonia S. Schrei
ner, imhumada no cemitério municipal desta cidade.
Idem.

1581- Cutelaria Ieragué Ltda requer licença
construir um puxado de madeira anexo ao prédio
onde funciona a sua Fabrica, sito a rua Rio Branco.
Idem.

1584-Adalberto Thomsen-bras. por seu pro
curador, Sergio Thomsen, requer transf. imp. terreno
com a area de 500 mts2. sito a rue Rio Branco, ven
dido a Alfredo Mann. Idem.

1597--Germano Horst-bras. requer licença cons
truir uma casa de alvenaria de tijolos, em sua pro
priedade sito a estrada Itapocú, (Zona Rura). Idem.

1599-Carlos Hardr-bras. requer licença mandar
pintar as portas e janelas dé sua casa a rua Presi
dente Epitaclo Pessôa. Idem.

1602-Alberto ·Hafermann-bras. requer. licença
construir uma casa. sito a rua Coronel Procopio Go
mes de Oliveira. Idem.

1605-W. Wege & Ltda. requer rransf imp ter
reno com a area de 2.898 mts2. sito a estrada Iare
gué, adquirido de Henrique e Guilherme Konell, Idem.

1604-Henrique Konell-bras. requer transf. imp.
terreno com a area de 510 mts2. sito a estrada Iara
guà, vendido a Guilherme Konell. Idem.

1605-Marino Manoel-bras. requer transf. imp.
terreno com d area de 50.925 mts2. sito a estrada
Nova Hansa, vendido ao Sr. Silvino Floriani. Idem.

22/XI/46. .�

1582-Theodoro Hinschin-btas. requer Alvará de
Hablte-se, pare alugar uma sala de seu prédio, sito
a Av. Getulio Varges. Como Requer.

1658-Frederico Barg-bras. requer licença cons
truir um rancho, nos fundos de sua casa á rua Ma
rechal Deodoro da Fonseca. Idem.

1659-Roberto Hensch-brds. requer licença cons
truir uma casa em alvenaria de tijolos, em sua pro
priedade sito a estrnda Itapocú. Idem.

1660-Breithaupt & Cia. requer baixa imp. so

bre seu Engenho de Arroz e Moinho de fuba. Idem.
1661-João B. Rudolf & Cia Ltda. requer transf.

imp. de sua serraria, vendida a Enke Irmãos. Idem.
1662-Carlos Hardt-bras. requer transf. imp. ter

reno edificado com uma casa de madeira, sito a rua

Quintino Bocaiuva. Idem.
1685-Editora Correio do Povu Ltda. requer Cer

tidão d.) Relatorio desta Prefeitura, referente ao ano

de 1945, Indeferido por não ter ainda esta Prefeitura
recebido comunicação oficial de sua aprovação pe
las autoridades competentes.

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

� .. ,
Instrumentos �ö de Música �
EM GERAL, ESPECIALMENTE �
Gaitas - Pianadas �

�
de 24 a 120 baixos.

�lBandoneons -

Pianos - Harmonios.

� Instrumentos para Bandas - �
� Orquestas e Jazz-Bands. Vi- �

�
trolas, Pick-Ups, Radiolas.

� I Um terreno com 28 morgos de terraEnfim tudo, que for do ramo. '

Peçam preços e demais informações ao Represeutante:. em Oorupá com casa de material, arvo-

� .. PAU L O K O B S � res frutiferas, sendo terra propria para
� Caixa Posbli, 39 - SERRA ALTA - Sta. Catarina. � plantações, distante 10 minutos da Estação.
............... ...............__.._..-.....-�-...--�.........___.._.........,_..

Informações com o snr. Henrique A. Less-
mann. - Jaraguá q.o Sul. 341

União Democralica
Nacional.

Calendário dos Com icios.
ITAPOCUSINHO, dia 15 de Desembro, as

ras, na sede da localidade.
ITAPUCUSINHO, 'díe 15 de D esernbro, ás

ras, Salão João Pessoa.
TRES RIOS, dia 21 de Dezembro, as 20 horas, Sal ão Henschel
RIO CERRO, dia 22 de Dezembro, as 10 horas, Salão Roeder
" " dia 22 de Dezembro, as 15 horas, Salão Gumz
" ,. día 2� de Dezembro, as 17 horas, Salão Ristow

ESTRADA JARAGUÁ, dia 26 de Dezembro, as 10 horas, Iaraguasinho, salão
Bloedorn

" "dia 26 de Dezembro, as 14 horas, Salão Wolf Irmãos
" "d!a �6 de Dezembro, as 16 horas, Salão Lescowicz

ESTRADA ITAPOCU, dia 28 de Dezembro, as 20 horas, Salão Gustavo

HenschellRIO DA LUZ, dia 29 de Dezembro, as 10 horas, Salão Albrecht Gurnz
" " ,dia 29 de Dezembro, as 14 horas, Salão Filial Weege (Barg)

.

BARRA RIO CERRO, dla 29 de Dezembro, as 16 horas, Salão Bruch
ILHA DA FIGUEIRA, dia 2 de Janeiro, as 16 horas, Salão Harneck
CIDADE" dia 5 de Janeiro, as 10 horas, Local a ser designado
CORUDA, dia 5 de Janeiro, as 14 horas, Local a ser designado
RIB. GRANDE DO NORTE, dia 5 de Janeiro, as 16 horas, Casa Bagatoli
RETORCIDA, día 5 de Janeiro, as 17 horas, Salão Becker
TRES RIOS DO SUL, dia 11 de Janeiro, as 15 horas, Salão Rau

15 ho-
"MEDICAÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILIS".

t UMA DOUtÇA ....Avf...MA
MU'TO ....,eOSA "ARA A "A
MIL'A E "AltA A "'ACA. COMO
UM .OM AUxtUAfIt NO TRATA
.....TO otn•• "ANDE P\.Aa1!1.0

U. E o
- .

A si"'LI. .. A ....e:SENTA .0.
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Votai em IRINEU BORNHAUSEN para Governador e nos
demais Oandidatos da U. D. N. para Senadores e J )eputados !

ARTUR MÜLLER é o nosso candidato para Deputado à
Assembleia Legislativa Estadual, é uma homenagem ao grande
e leal amigo dos jaraguaenses!

Tome, saúde, usando,
como apenrivo, o gran
de esromacal

BJ�ER AGUIA

NOTA. Os correllgionartos que quizerem tomar parre nessas excursões deverão
comunicar com anrecedencia de 5 dias ao sr. Francisco Fischer Junior, secre
tario do Partido ou na gerencia do «CORREIO DO POVO».
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" III Acham-sé á disposição dos senhores
::: apsu a� n Isezonlcas

iii acionistas, no escritorio desta socieda.de,m Minancora" ::: os documentos a que se refere o artlgoiII III n'_ 99 do decreto-lei n·., 2.627 de Setembro
!li Em Todas as Boas Farmacias iii de 1940.

� � .III É um produto dos Laboratorios MINANCORA ii! Jaragua do Sul,6 de Dezembr o de 1946.

l-ii T' '11
'

St C t
. I-ii OARLOS LEOPOLDO MEYU -

t omvl ,,- a. a arma- U .,rÉ!!!!!i=!i�!!:!!!!!i!!;!!;=!!=!�=!!=!=n=n=;;=!!=1 3x1 DIretor"Preslden te

Oficina ·Mecanica
·Geral

H. KELBERT
CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS
APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS-

E ACESSORIOS -

PREÇOS MODICOS.

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

-Jaraguá do Su I - Dr. Wal�emiro Mazurec�en
®AIA 81 Sa'8"

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
..........................................................................................................................•••••••••••••••••••••••• • u �ô) .

Dr. LUIZ DE SOUZ.� Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças'A D V O G A 11) O Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-çurtas
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 341 - Indutotermia � Bisturi-e1etrico - Electt:o-cauterização
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- RaIOS Intra.vermelhos e azUIs.

, .

rrefentlillra Th'JIuJlJl1lncnJD21li de
JJ2lr21gilllá dlo slillli

Reqberimentos Despachados
Dia.18.11.46.

-

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul. 22 de novembro de' 1946.

-José Pereira Lima - Secretario

VENDE-SE

I
DI'. Ren.ato 'W'altep

MÉDICO
CIRURGIA - PARTOS. DOENÇAS DE SE- 1:.1:.NHORAS. CLINICA GERAL.
Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii

TELEFONE N. 3 ii
Jaraguá do Sul - St.a. Catarina H ,

.'\_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«CORREIO DO POVO» --- 5a.-FEIRA DIA 12-12-46

Suspensórios
Sedas

Sociedade· de Atiradores Jaraguá.ONDE
._--.-_COMPRAREI MAIS BARATO_--.-_.
Fazendas' "

Chapéos ��
Perfumes

Alteração dos Estatutos

Aluga-se
Um galpão com insta

lação de agua, proprla
pare Industrie ou oficina,
A tratar com o proprie-

tario
:: JULIO PEDRI

!,. ·1 � �om�r�ial Lrr�

Avelãs, amendoas, nozes
chilenas e do Rio Grän
de, bem como todos os

tipos de frutas, enfeito pa
ra bolos, V.S encontrará
nc Casa Real, defronte ao

Cine ßuhr.

e extraordinarias serão convocadas com pelo menos

15 dias de anrecedencía pelo presidente, salvo casos

especiais, podendo deliberar com a rtJetade e mais

um sócio.

§ 1°. - ôe- não houver numero suficiente na

hore marcada, será convocada outra com meia hore
de intervalo, deliberando essa com mals de 15 seclos.

§ 2°. - Ao presidente cabe o voto de desempate.
Deveres da diretoria.

Artigo 5°. - A diretoria reunir-se-á tantas ve

zes quantas forem necessarias ao bom desempenho
do mendaro, devendo edmlnlstrar a sociedade e de

fender-lhe os Interesses, sendo suas deliberações to

madas por maioria de votos e podendo deliberar

com o rnlnirno de 4 membros, sendo um pelo me

nos do conselho fiscal.
§ 1', - Cada membro exercerá as funções pe

culiares ao cargo, sendo substltuidos na ordem de

colocação, nas ausencias e impedimentos.
§ 2:, - Os casos omissos nesres estatutos se

rão resolvidos pela diretoria que os submeterá a

aprovação na primeira assembleia que se realisar.
§ 3'. _ Anualmente, no mês de Janeiro, em

assembleia pera esse fim convocada, a diretoria pres
tará contas de sua gestão apresentando balanço ge
rel, .corn o parecer do conselho fiscal.

'

Dos direitos e deveres dos socios.
Artigo 6. - Poderão ser socios os maiores

de 18 anos, que forem propostos por outro socio,
aceitos pela diretoria e tenham pago a ioía devida.

§ 1', - Terá ele direito a frequenter com sua

familia as festividades e recreações organisadas pela
sociedade, tomar parre nas assembleias, votar e ser

votado pare cargos,
§ 2', - O soclo que durante tres mezes não

pagar as mensalidedes perderá direito as regalias
sociais. ,

§ 5'. - E' ainda dever dos socios respeitar
os estatutos e deliberações da diretoria.

§ 4'. - O filho do socio, quando maior de 21

anos, deverá inscrever-se separadamente pera gosar
os beneficios sociais,

§ 5', - O socio poderá convidar pera as fes

tividades pessoas não residentes nas zonas urbana

ou suburbana da cidade.

Disposições Gerais
Artigo 7'. - A diretoria promoverá por conta

propria ou em colaboração com as autoridades os

festejos das datas magnas da Pátria, podendo ceder

gratuitamente os seus salões para festas civlcas e

e de beneflclencie.

Artigo S', - Os socios não respondem subsi
diariamente pelas obrigações contraídas pela socie

ciedade.
Art, 9'. - A socieaade poderá ser dissolvida

quando uma assembléia geral, com presença de dois

terços dos socios assim o deliberar, ou quando o

seu numero de associados for inferior a 25,

§ t '. - A assembleia que extinguir a socieda

de deliberará sobre o destino do patrimonio, de

acordo com o que prescreve o Codigo Civil Bra

sileiro.
Artigo 10', - Os estatutos poderão ser refor

mados quando o deliberar a maioria dos socios pre
sentes a assembleia que pera esse fim for convocada

Disposições transitorias.
Artigo 11" - A diretoria provisoria é consti

tuida pelos srs. Artur Müller, serventuario da justiça,
como presidente; Alfredo Krause, industriário, vice

presidente; Francisco Fischer junior, contador, 1', se-
'

cretario: Frederico F, Moe!ler, industrial, 2'. secreta

rio; Guilherme Gumz, industrial, t: tesoureiro; Car
los Walter Janssen, eletricista, 2' tesoureiro; Ney
Franco, serventuário da justiça; Erico BIosfeld, co

merciante. João Emmendoerfer, industrial e luÍz Go

mes, industrial, como membros do Conselho Fiscal -

sendo todos os eleitos brasileiros e residentes nes

ta cidade,
§ 1'. - Essa diretoria terá seu mandato até

que tenha regularisado a situação financeira e admi
nistrativa da antiga Sociedade de Atiradores Jara
guá, cujo ativo e passivo é por esta assumido, não

podendo esse mandato ultrapassar de Março de 1947.

§ 2'. - Incumbe a essa diretoria com plenos
poderes, arrecadar e arrolar todos os bens da socie

dade extinta; aprovar os creditos que forem apre
sentados e combinar pagamentos, para o que pode
rá alienar ou onerar parte do terreno Otl· bens mo

veis, fazer emprestimos e quaisquer outras transa

ções com destino certo da liquidação dös dividas

existentes ou reconstrução urgente do predio para
evitar maiores prejuizos; entrar em entendimentos e

resolver com outros clubes ou sociedades a filiação,
remodelação ou fusão;' tomar desde já- posse dos

bens da Sociedade que por esta é substituida e pro-
'

ceder ao cancelamento ou averbação dos respetivos
registos; dar, na primeira assembleia geral que se

realisar contas circunstanciadas de tudo o que fizer

pelo mandato que aqui recebem,

Jaraguá do Sul 11 de Desembro de 1946.
ARTUR MÜllER -- Presidente

(Firma reconhecida no tabelião Mario Tavares

da Cunha Mello,)

• Etc., etc .

Aos oito dlas do mês de Desembro de mil no

vecentos quarenta e seis, em Assembleia Geral, fo
ram alterados os estatutos da Sociedade de Atira
dores Iaragué, que passarão a «ter a seguinte reda

ção que foi transcrita no respetlvo livro de atas e

assinados' pela diretoria eleita.

Denominação. lins, séde e duração da sociedade�
Artigo 1°. -- A sociedade denominar-se-á

"CLUBE JARAGUAENSE", terá por séde a cidade
de Iaregué do Sul, municipio do mesmo nome, Es
tado de Santa Catarina, e destinar-se-á a proporcio
nar aos seus sócios recreações licitas.

§ unico. _ Sua duração será por ternpo índe
terminado.

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ERleO BRUHNS,
JARAGUÃ DO UL Rua Cfl. Emilio JoorduD, 62

=::::::::ac::::::;::.c::::;:::.c::::::= r.::::::::o:::==<=:=<::>�c::::::::.c:::::::::oc::;::.

O Kühn & Rengel O
O FERRARIA O
(,' OFabrica de Ferramentas Agricolas.

O Segas Rotativas para Arados. O
O

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183.

OJARAGUÁ DO SUL
';:::::::::::"C:=".O:::::>=::::::;:::'O:::::::>c:::.:::=o:::::>�c::::>c:::::::: c;:::.'�

Do Fundo Social.
Artigo 2e• - A sociedade assurnirà o ativo e

passivo da Sociedade Atiradores Ieragué, que será
declarada extinta, constituindo-se o fundo social dos
bens imoveis, moveis e derneis bemfeitorias encra

vados no terreno sito nesta cidade de Ieraguä do
Sul.

'

§ uníco. - Salvo o que constar das "disposi
ções transltorlas" destes estatutos, o fundo social
somente poderá ser alienado ou gravado mediante

autorisação expressa de uma Assembleia Geral Ex'

traordinaria, especialmente pera esse fim convocada.

Da administração.
Artigo 5°. - A sociedade será administrada

'por uma diretoria consrlruída de um presidente, um

více-presldeure, um primeiro e um segundo secreta

rio, um primeiro e um segundo tesoureiro,
e uma comissão fiscal de quatro membros, eleita por
dois anos, em assembleia geral, no segundo domin

go do mês de Janeiro do ano posterior ao termino

do mandato, por maioria de votos.

§ 1·. - É permitida. a reeleição de todos os

membros da diretoria,
§ 2°. - Ao presidente incumbe adrnlnlstrar de

. um modo geral a sociedade, representando-a em

juizo e fóra dele.

Das assembleias gerais.
Artigo 4°. - As assembleias gerals ordínerias

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
-ßARsRESTAURANTE-

Refeições á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587

JARAGUÀ DO SUL - ôra. Catarina

Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe cios serviços clinicos e cirurgicos da espe(;ialidcde no

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

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

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade' Elo Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA
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g� Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU �g
g AGENCIAS INSTALA.DAS EM: Brusque, 'Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, ltoupava tf11:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul '::
..

..

..
..

..
..

..
..

'1>' 11 ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS g
..

Depositos com juros- ci dispos!ção-(sem limite) retirada livre 2% ..

A disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100,000,00
..

com retiradas semanais sem evíso até Cr$ 20.000,00 • . . .

::� Dep, lnlcial Cr$50.000,00 cjretíredas sern, s/aViso e-s 20.000,00

� Depositos com aviso-Reto díaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas

::� m/aviso prévio de 30 dias 4'/.; 60 dias 5'/,; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/,

� Dep. a prazo liXo-Por 6 meses 51/2'J.; Por 12 meses 6';,
Deverá ser dado o aviso prevío de 2 meses pare retirada.

Dep. POPUlareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti
radas semanais sern aviso até Cr$ 1.000,00 b],
Dep. Iimitados·(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

• retiradas de 2.000,00 cruzeíros semanais sern aviso ... 5 1/2'/.

J �!rir!�:;ia��-�i��\�oat:téc�$oJg,%go�;���ir�:P�e��c�::� �r$ 50.000,00. C�t
::�

I

"1
Faz todas as operações bancarias, como sejam: cobranças, descontos,

:: pa.sses, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc.

l� MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ

t::�1; Serviço atencioso e rápido g
..

..

1il!��§S��������il!ili

Escrituração Mercan
ttl- Contabilidade -

Registo de Firmas-
Defezas fiscais-

Contratos - Naturall

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

CONTRA CASPI,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

MECCÖES DO

�3URO C�5ELUDO.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"

l:t@��������(���� I FRACOS E AN�MIC081

:�,""T':S';'��A�::;B;:��:'��R�:q':i;di�;":""Re;!:fud:�""®i' '?�:?����
e@. TODA§ A§ MOLlE§'rIA§ DO ßPßftnH� RfSPJRßIÓftlO @ ..,.. -,._

@ Encontram alivio imediato com b uso do @). leu•••

,<® I n C O m p a p a v el@) Re.fri.d••

� r�ilDríll d� nogiro r�lol�Ol� � �E.��:....
@).O.PEI.TOR.AL. MA.I§�.ONH.-E�.IDO. �o. B.R.A§.I.L� VINHOCREOSOTADO

�� r,;'\ !"'" Iíi\! tn\Iíi\ ! tn\1íi\! tn\ Iíi\ ! tn\Iíi\ ! tn\ Iíi\ ! tal Iíi\ ! tal Iíi\ ! IR\ Iíi\ ! tal Iíi\ : tal Iíi\ !rn\
e It UM .. ERADOR DE SAÚOlL

::I,-&������������ J:l

T.?�I�.�_$Af*.ÄR.
!'OR:E)(CH�C)�

.
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c c c [ I R A 5 I Regíste Civil
F R I E I R A S I No cartorio do Registo

Civil, foram inscritos os

�E S P I N HAS, E TC. seguintes nascimentos: Io-
--------------------------------- sé Leonel, fi. de Inocencio

Silva; Antonia, fi. de Pa-
ulo Bracello: João Luiz, fi.
de Carlos Zepelle; Levino,
fi. de Leopoldo Cardoso;
Alidia fi. de Arnoldo Lem
ke; Marlene, fi. de Carlos
Bauer; Alidia, fi. de Alfre- --------------------

A A. A. Baependi pa-
I

O jogo do primeiro em campo com os seguin- do Bier; Leonaldo, fl. de Para as Festas de Natalrece que entrou em uma foi referendado pelo tes elementos: Arno, Ma- Marculino Martim; Nadir,
.

nova fase de atividade, Langer de Corupá e o hnke, Jose, Juvenal, Ba- fi. de João Tornaz Borges;
tendo bastante sorte a do 2. pelo sr. Müller, de loquinho, Nunes, Louren- Elias, fi. de Luiz Pavane
nova diretoria. Jaragua, que atuaram ço, Airoso, Justino, Etti 110; Vanllda, fi. de Ida Kar-
Domingo realisou o seu com bastante satisfação. e Stahl. sten; Geraldo, fi. de Hel-

primeiro jogo centra o O quadro local entrou, muth Müller; Ralf, fl.: de
forte conjunto do D.Pe-

((rI:. Baependí X Seleto Eurico Loewen, Alido, fi.
dro II, de Corupá, con- ii \ "X' ii

, Domingo proximo de- de I?eodoro Campregger;
seguindo vencer este nos ii Faça'm '<'",j It �Fõntar-se-ão em Guara M�rla �e. L�urde�, fi. de

dONís jogo�. .

'

.

ii "', "i!. .Míeím os dois quad ros J�ao �J1hpp,)ose ôebes-
a preliminar abateu ii Seus anuncios de ii 'itilo Baependi e Seleto F.C. nao, fl. d.e Ioäo . G(:>nçalves

os visitantes por 6 a 1 ii felicitações de Bô- !! � de Araulo; Eloi, fi. de Jo-
e no jogo principal pela ii as Festas e Feliz ii S ri A ' X

ão Deodoro Lopes;Walter,

aP1ertadai codntaglem. ded2 1� Ano Novo, nesta folha. 11 • • carai fi. de Willy Mahnke; Lau-
a ,goa s os OCaIS e D Pedro II rinda, fi. de Alfredo Mina-
Mahnke e Justino. • •

tti; Waldir, fi. de José Ma-
O jogo em si agradou Machinas de picar carne Domingo proximo, no tzko; Antonio fi. de Ladís- "

bastante, tendo os dois diversos tamanhos, marca campo do Acarai haverá law Mocua; Waldimiro, fi.
quadros lutado lealmen- "Husquama" (Sueca) tem

o primeiro jogo de dís- de Luiz KonelI; Luiz fi. de
te e sem incidentes, mas a Venda a afamada puta da taça da L. J. D. Carlos Cecatti.
com grande esforço pa CASA REAL entre essa associação e OBITOS. No mesmo

ra a vitoria. defronte o Cine Buhr.
o D� Pedro II da Corupá. cartório foram. inscritos Vermitugo suave e de pronto

Os seguintes oblros: Ester .
efeito Dispensa purgante e dieta!

---------- Ramthum, com 5 meses SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
Não sofra de índíges- de idade, fi. ode Ricardo ME o n. 1, 2, 3 e 4
tões, use Ramthum; João Sebold, Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!

BI"ller Aguia com 75 anos de idade, re- Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

sidente em Tres Rios do ternedies
-----------

Sul, Guiomar da Silva, Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
---------

com õ meses de idade, fi. ' MlNANCORA para o St'U tilhinho.

Wollt Ihr gute de Valerio Caetano da ôll- E um produto dos Laboratorios Minancora
B êh k f va; Donato fernandes, com
uec er au en 85 anos de idade, restden- � ""J_O_I_N_V_I_L_L_E_' _

Muesst Ihr schnell te em [aragué-Alto; luerez
zu 'VIELE laufen. Brasil Ma�carenh�, com 8 ----C-a-s-a--d-e--�--·-o-V-e-l.·-Cf-.--Imeses de Idade fi, de Pe- �•..a. ....

B LL di
dro Pery Mascarenhas re-

Uenn8n ung sidente em Retorcida; Lu- Vitõrio Lazzaris
ela Ferrari de Souza.e <i> Jaraguá do Sul - Rua Dom.ingos R. da Nova�.(Livraria Central) Silva, com 72 anos deJ 1- • Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

AV. GETULIO dade, era casada com 0- Q d I

1Vl\RGAS, 160. sé João de Souza, resld n
se Vidros. Molduras pare ua ros qua quer

te nesta cidade.
I e -

tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas. (1-

E--,s-p-i-r-it-o--d-o--s-O
......

-U-t-r-o-s- Enfeites para Caixões funerários.

ESPORTES

PARA fERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,

Recebeu o maior stock de

Bolças para Senhoras

BITTER AGUI�Ase eleva pelas sua�
qualldades estomecees.
-

-

BAZAR CARIOCA
de ARTU R KLUG - Mal. Deodoro, 30f.

e artigos para presentes.

Calçados em geral- camisas - cha
. péus - cintos - suspensorios - cartei

ras - roupas feitas etc.

PREÇOS SEM CONCORRENCIA.
Nada custa, tudo vale!

Façam uma visita sern compromisso.
-

,..

Baependí X D. PEDRO II.

II Està se aproximan
do aFesta deNatal.

Por isso à

Relojoaria Hertel
oferece lindos presentes como:

RELOGIOS das mais afamadas marcas;

MIDO MIDLTIFORT AIDTOM.Á",
TI�09 MINERV.&.9 ESKA, etc.

Instrumentos de Música!
Enfim uma infinidade de presentes. Tudo

isso v. S. encontrará na afarnada

_...-, Casa Hertel
NESTA CIDADE

a

Marcenaria
Adolf Hermann Schultze

oferece como de costume

MOVEIS C MO de todos os tipos em avulso
e conjuntos completos da Cia. Indostrial de Moveis, à
pronta entr�ga. - Atende-se tsmbem em fornecimento de

�ONJIDNTOSE§TOFADO§
a entregar até os días de Natal

RUA RIO BRANCO, 965 JARAGUÁ DO SUL
Telefone n. 74 Sta. Catarina

O ANJO PROTETOR D-E SEUS FILHOS É A I
LOMBRIGUEIRA MINANCOPA

É um erro crasso o de certos càvalheiros
que acreditam que as coisas ruíns só foram feitas

para os outros. Eles pensam que os demais são
formados de outra espécie da nervos e de outra Com relação ao artigo que foi publicado neste

qualidade de carne e que, nessas condições, não jornal, em data de 27 de Outubro proximo passado,
sentem as injustiças e não sofrem as privações. injuriando o snr. "JUCA" declaro que fei um enga

Esses cavalheiros, que, em geral, se julgam mui- no, visto este snr. ser uma pessoa de conceito e me ..

to cultos, crêm que os demais são ignorantes e se recendo toda consideração. =
devem submeter á sua vontade. Apesar de muito Guaramirim, 1 � de Novembro de 1946.
sabios, eles, porem, ainda não perceberam que a ALBINO LICNERSKI
humanidade .tem evoluido e ja não vive naquele
periodo do "crê ou morre". Devido a esse enga
no, agora, anda falando na volta do regime de ex

ceção, a fim de perseguirem os seus desafetos

I Eles talvez não saibam que essas leis retrógadas
são como as espadas de dois gumes, que podem
cortar para os dois lados. O autor de uma lei an-
ti-democrática, nos días que correm, deve adqui
rir a certeza de que está automaticamente envol
vido nas malhas da propria lei que teceu. O sol
nasceu para todos e nada impede que, um dia, o

fabricante de cachaça venha amorrer embriagado
com o proprio álcoôl que fabricou.

(A Manha)
-x-

O patrão da loja á candidata a emprego:
Creio que a senhorita não é dessas que passam

o dia a levantar a cabeça para olhar o relogio
da parede... .

Não, senhor-diz ela-Eu tenho relogio-pulseira ...

Noticia de Guaramirim

Agradecimento
Harry BIosfeld e senhora agradecem es aten

ções recebidas pelo seu ,ca�amento e oferecem seus

prestlrnos em Blumenau, pera onde transferem sua

residencia.

Marcineíros
Proourase diversos marcineiros, paga

se bons ordenados.
Tratar com José e Guilherme Weiher-

mann.
2xl SERRA ALTA

Virgem Especialidade

•

(Marca Registrada)
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recomenda-se para hospitaes, colégios etc, pela sua qualidade desinfetante .
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