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te, esteve muito�, uérü dM
meio milhar. �.
° discurso do dr, JS..

bal Rê!mos da Silva, foi

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R T U R M Ü L L E R - Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39 sereno e elegante, deí-

�N�O������������·���I������������!�������������������������� xando boa impressão, des
A XXVIII - JARAGUA DO SUL -- Domingo, 29 de Dezembro de 1946 Sta. Catarina - N. 1.404 contados os senões de di-

zer que "já estava eleito"
e a referencia feita de que co

seus filhinhos tinham ca- �
belos loiros e' em suas

'

r

veias corria sangue ger
manico ...
Frisou o orador o ca-

O
. .. so da Empresul, que já

- mUnlClpl0 criticamos, e declarou que
não havia pera ele outra

solução: ou os industri

àis, ou o governo tomaria
conta dela. Existe ainda
uma solução. É deixar
como está. O Governo
Federal, alem de não au

mentar tarifas, tem mals
dato popular os drs. Rup.p meios de desenvolver é
junior. ':ulcão Vi.ana, j�ão / usina e rede. E isso que

B_ayer Filho, Placldo .Oflm- serve pare todos os con

�IO � outros .cc:ndldatos
I
sumidores, repetimos.

ne. as diverses eleições. De Iaraguà a comitiva
De Rio do Sul, Blume- -x rumou pare Retorcida e

nau, do longinquo Ararau- .Acompanhado do dr. Cõrupé, onde lhes foi ofe-

guá até Lages, onde ago-. L.uclo Correa e outros can- recido um jantar, findo o

ra o jornal do sr. Arisrl- dldaros ? .senador e �epu- qual voltaram parä aqui
fiano Ramos iniciouvibran- tados, VISitou Jaragua do onde pernoitaram. \
te campanha a favor Sul, o dr Aderbai Ramos Pessoa da cornitlvà te

do sr. Irineu, são as mais da Silva, ilustre candida- ve ocasião de dizer él al-
animadoras as noticias. tos do P.S:D_:ao gov. Es.ta- guern desta cidade que a

Os trabalhistas de Ma- do nas elelço�s de Janeiro. recepção foi fria e não

fra, joinville, Serra Alta, Falaram diversos ora- deixou boa impressão,

O Seminario S. C. J. te
'

principal do prêdío, atingem o sublime ideal São Francisco e outros d?res, com �rdor e eleva- prevendo uma derrota sern

da Congregação dos Pa- completada em principios porque longa e a camí- municípios afixam dlarle- çao, como era de espe- antecedentes neste muni

dres do Sagrado Coração de 1946. Mede 52 m. de nhada e árduos os com- mente 05 seus cartazes de rar, mas sern entusiasmo cipio.
de Jesus, destina-se á comprimento, tendo a lar- bates que se travam pa- adesões e tambem os do

formação de sacerdotes, gura miníma de 14 mts. ra o alcançar, porem to- Partido de Representação
que mais tarde passarão Consta de andar térreo dos aqui aprenderam a Popular, Ià impacientes

a ser membros da men e de Õ pavimentos. Dis- aprimorar a inteligencia com a demora de decisão

cionada Congregação põe de amplos dormitó- e fortificar a vontade de da Comissão Executiva,

O candidato que nele qui- rios, capela, salão de formar o carater. E o Se- estão iniciando por conta

ser matricular-se, recebe estudos, refeitorio e de minario continua sendo, propria a campa nhe. per

um prospeto, no qual en- bem aparelhadas e are - para os que ficam e pa- correndo o interior dos I
1 centra indicados os do- jadas salas de aulas.Pos- ra os. que se retiram, rnuniciplos concirando seus

cumentos que deve apre- sue ötímo museu, vastos uma escola de saber, de correligionarios a votarem

se.n.ta.r�?COB�&�· �áti'(JS""e""C'a'1T.pus ue---eg"--virtttde '�l'.le-disei'p1rira. c-em Coi- c-aH4idalo . da LiD.

pree.n.cher pare poder ser porte. Sua posição topo- Sua irradiação benefica, N , como' esremes vendo

admitido. grafica é das ruais encan- no campo cultural e re- em -Ieraguãdo Sul, onde

Funcionam no Seminário: tadoras. Clima exelente, ligioso-social, é um fato seus elementos excursio

o curso de admissão, o A instrucão é ministra- incontestavel Toda esta nam com as delegações
ciclo ginasial de4 séries da exclusivamente por sa- zona o pod� atestar. desse partido pera os co-

\
e o colegial clàssico de cerdotes, aos quais nin- É seu atual reitor o rev. miclos.

-

3 serres, segundo a ultí- guem negará cornpeten- P. Honorato Piazera, filho A.U.D.N. ja fez 10 co

�a ref?rma do .ensino se- ci�. Conjuntamente com de Jaraguá do Sul, sacer- mi.cios nesre municipi�l, em
cundarlo. Terminados es- a Intelectual ópera-se a dote todo ele dedicado a I RIO. Ce:ro, Itapocuz!nho.
ses c�rsos qu� apenas formação religioso-espí- sublime missão que abra- Garlbaldl, Iaraguestnho,
constituem a primeira e- ritual. Os jovens são íní- çou e que, ao par das T:iQdade e Estrad� Itapo
tapa ou preparação remo- ciados e adestrados no maiores . virtudes alía cu, obtendo os mais fran

ta àa carr�ira eclesiásti manejo das armas prin- uma grande cultura. cos aplausos do povo que

ca, o semInarista passa cipais do padre: ciência E é deste modo que vibra de entusi.amo quall'

pa.ra outras casas de for- e virtude. serve aos interesses da. do se pronuncia o nome

de Irineu Bornhausen.
Dia :! de Janeiro, Irineu

Bornhasen visitará Jaraguá
as 10 horas, num comicio

mOllstro, com delegações
de todas as estradas e dos
municipios vizinhos.
As 14 horas, visitará

Corupá e entre 16 e 17

I horas falará ao pOvo de.
Retorcida.
Acompanharão o candi-

VITORIOSA EM TODA PARTE A CANDIDATURA

IRINEU BORNHAUSEN
Os comicios - Os trabalhistas e os populistas aderem em massa ao candidato popular

vibra de entusiasmo e civismo - Dia 2 a visita ao nosso municipio.
.

./ O DR A�BAL �ÃO FIOOU SATISFEITO EM JARAGUÁ -

---D�e-I.x-o-U---C------- POUOA GENTE E MENOS ENTU8IASMO - ÁBANDONADAS

O argo AS MORENAS ... -:- AGORA TQDO MUNDO TEM SANGUE
ALEMAOI

Armazens Gerais E Sua Reforma mação dos campos de

Faz parte, também, do aviação das principais
meu trabalho,a constru-. cidades do Estado. em

ção de armazéns gerais verdadeiros compos de
com a participação do pouso, Vara, em seguida,
Estado nos portos de e como obra complemen
embarque, de forma que tar dessa Iutura rêde de
os nossos oxportadores, comunicação que deve

operando com a garantia extender-se por todo o

do "Warrant", possam Estado de Santa Catari

conferir maior mobllída na, iniciar-se a organiza
de áos seus capitais. in- ção de companhias de

tensificando, assim a navegação
.

aérea, nos

circulação das riquezas moldes das que têm si
econômicas do nosso Es- do criadas, com os me

tado. lhores resultados, em ou-

O Sistema Tributário E Sua tros Estados da, União.
Reforna Essas companhias aten-

No que diz respeito às derijo inicialmente ape
n0ssas rendas publicas, nas as linhas de nave

impõe-se a revisão do gação aérea interna, ou

nosso anárquico e anti- sejam as que deverão

econômico sistema tribu- ligar entre si as cidades

Unio, de modo a animar de maior expressão eco

o desenvolvimento das nômica Entretanto, podf'.
forças produtras'e a ali- rão tornar-se com o sau

viar de maiores ônus os desenvolvimento, em

pequenos produtores, companhias também de

pecuarista e lavradores. linhas interestaduais.

Deve-se fazer revigorar, O Trabalhador Das Cidades E
para o imposto territorial, 11 Melhoria Do Seu Hivel De Vida

�.........._...,�..,,__���
as primitivas comissões Resta-me tocar, neste

de revisão de valores, esbôço de programa na

�
ANO NOVO

�
instituidas pela lei de

I
situação dos trabalhado-

1918, caRsando ao fisco a res da cidade, dos op e-
faculdade de fazer lan- ráríGs, dos funcionários

� O «Correio do Po� � çamentos a seu bel pra- publicos estaduais e mu

� vo» nas vesperas do � zer, o que tanto tem im nicipais. Com exceção

�
ano de 1947, vem

�
popularizado êsse impos- dêstes ultimos, cuja si

externar a todos os

I to
tão racional e econô- tuação pode e deve

mação onde fará o novi- Depois de 15 anos de Igreja e da Pátria. E é
seus amigos, assi- mico. ser melhorada pelo Go-

ciado ou ano de prova- dura, mas Fecunda exis. devido ao seu alto alcan- � nantes, anunciantes � Nos municipios, urge vêrno, conferindo-se-Ihes

ção e 6 anos de estudos tencia, o Seminàrio S.C.J ce religioso-social que o � e colaboradores os � substituir o imposto pre- um nivel de -vida diggp

'superiores de filosofia e tem comprovado sua fi- Seminário espera. e me- �
mais ardentes vo-

�
dial pelo territoI'Íal, que da sua posição sociar'e

teologia, ou seja a pre- nalidade.Vàrias centenas
tos de felicidades será o tributo a exigir-se capaz de evitarrlhe os

paração proxima ao sa- de alunos nele iniciaram
rece das almas bem for- no novo ano. dos proprietários urba- expedientes a <tue muitas

cerdocio. seus estudos. Aparecem
madaS e dos corações I � Que ele traga � nos. Com isso, se- vezes têm de recorrer,

O Seminario .' S.C.J. foi la os primeiros frutos. generosos, franco e de-I � tambem ao povo � rá solucionado em parte fora de suãs r.epartiçõos,

inaugurado em 1932 O eH- E verdade, poucos rela. cidido apoio moral e � brasileiro paz e

�
o angustiante problema acossadoe que são pelas

chê acimareproduz a par- tivamente perseveram e material. � prosperidade e o li- da habitação. necessídades· de uma vi-

('"'''''''''''='"''''''''=='"''''=''''''''=''''''''''''''''''''''' '='''='=''''='=.� I ���, ��g;::;:,b!OD�:� !
: camp;: DR�!:��::OEA�:�:,nhl's 3: :;����a�e p�l'�!�;::--"

.:.:.!.! .

Para Deputados Estadual's .:.:.;.:
Bons Amigos � 6��a1����jaa�s :��: � nã�u;��e ����:�v:e ��� �0�1���:�ã1a��li�ta��:
Ofertam bons presentes. � lavouras, para que � realizada é a da transfor- I( cont. na ultima pag.)

::
UNIÃO DEMOCRATICA N

:: Bons e uteis presentes

�
possa ter uma vidl:!-

�L=,=",=�::��,:::"=�����,,���:�,,,=J��ggJJ��r:o;,�a��:��:E�
Para Gove;��;U BORNHAUSEN

Compelido pela de-r ra, snr, Iosé Pereira Li
terminação do snr, Mi- ma.

nlsrro da justiça, dei - Assim, o sr. Tenente,
xou o cargo de Pre- nada meis apitando na

ordem das cousas rnu

nicípais, certamente tarn
bem terá vedado (o uso

do automovel oficial,
pois já é tempo de dei
xar de fazer politica
com os cofres munici

pais.

A candidatura do sr:

lrineu Bornhausen está to
mando tamanho impulso
que, os que dizem que "jà
estão previamente eleitos",
estão tomando medidas de
verdadeira salvação públi
ca para verem se salvam
ainda o barco. }

De toda parre nos che
gam noticias da avalan-

feito Municipal, o snr

Tenente Leonidas Ca
bral Herbster, passando
a responder pelo expe"
diente, até que seja de
signado o subétituto, o

Secretario da -: Prefeitu-

Se-minário Sagra�o Coração de Jesús

..

ehe popular que se com

prime em redor do candi
dato do povo ao futuro

governo de Santa Cerart-

A palavra crlterloeea
de um grande can

didato

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de Primeira Praça IFebres M�:��Pu�;::�::;ra � i T!::::§�:a�!::���:O��ld;PßHflUO�f8�Raß��HIO �

IH - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -
...

� Encontram alivio imediato com v uso do �O doutor Ary Pereira iii ,'1',' . ·

I 1
.

Oliveira, juiz de direito IH "Oapsulas Antisezonicas :1:
n C O m. p '8 r a v e

..

����r'WS�:d�e i.,a�.:� R Minancora" II � Pl!ilßföl d� nRgieß P�IßII!Rl� �Catarina, Brasil, na for- III Em Todas as Boas Farrnacias ':"'1"" � O ,PEITORALMAI§!�ONDEff'lIDO �O BRA§!IL�ma da lei, etc. - :,: �
q,;

FAZ SABER a todos 'II É um produto dos Laboratorios MINANC0RA iii
i(@@;.@@j@@j@@.i@@;.@@.;.@@;.@@).@@l®@l®@j@@J@ .tl

os que o presente edí- ':1": 'I'tal de primeiro praça, ...

_:_ Joinville - Sta. Catarina-
...

REGISTRO CIVIL. No de Alfredo Hanemann; va, residente em Itapo-
com o prazo de vín- i!!ii!iim=i!=i;';!!!!!!!il!m=!!=!!5!im=i!=!!=!!=!!=!!=! cartorio do Registro Ci- Evalina, f. -de Leopoldo cusinho.

te días virem, ou dele vil, foram inscritos os Hornburg; Helmuth, f. de
conhecimento tiverem ou Perdeu-se seguintes nascimentos: Bruno Schubert; Egon, f.
interessar possa, que, Carlos Roberto, f. de de Emilio Uecker: Lucia
findo esse prazo, hão de Curt Siewerdt, Tania, f. f. de Jose Mauricio Ve-

ser arrematados por
Uma placa de Canimhão n. 2-04-50, inclusive de Albino Licnerski, Curt 1080; Antonio, f, de Ar-

quem mais der e maior o farol trazeiro, entre o trajeto Joinville e Ieregué. f. de Otto Raduenz; Isol- duino Felipe; Asta, f. de
lance oferecer, em íren- Quem encontrou obsequio entregar na a Co- de, f. de Werner Sie- Alvino Lippinski; Lucia

te ás portas do Edificio mercial Ltda. mediante gratificação. werdt; Ivone, f. de Hila- Onofre. f. de Pedro Ma-

do Forum, no dia 8 de 2 rio Lombardi; Terezinha mede do Rosario; Altair;
Janeiro do ano vindouro, f. de Ignacio Lescowicz; f. de Alfredo dos Santos;
às 10 horas da manhã,

O N O E
Alvaro, f. de Artur Dal- Mario, f. de Jan Sielski;

os seguintes bens, per- Imann; Luzia, f, de An- Loreta, f. 'de José Mo-

tencentes à Walter e tania Dereira; Maria, f. destino Junke, Lilian, f
Eugenio Strebe t. COMPRAREI MAIS BARATO de Angelo Franciski; Lu- de Raul MueUer; Célia,

1°. ) - Um terreno, sí- Fazendas

9' Suspensórios ela, f. de Otavio Felipe; f. de Bruno Spezia; Inês
tô no Ribeirão Grande Maria, f, de Pedro de f. de Honorato Stínghen.
da Luz, fazendo frente Chapéos Sedas Goes; Nair, f. de Alvino
com terras da Viuva Sie- Perfumes • E Silva; Nelson Waldir, f. OBITOS. No me�mo
wert, travessão dos Iun-

IC., etc.
de Walter Jansen; Ma- ?artO!lO, foram. ainda

dos, com terras de Hen- Pois isso V.
' rion, f. de 'Hermes Ro- lI�SCr!tos os s.eguIntes �-

rique Spengler Junior,
S. sempre consegue ters; Ademar, f. de Aíon bítos: Senhorinha de. Pl-

entre terras de Rodolfo na Casa .. ER I C O B RUHNS ,
so Milnitz; Angelina, f. nho, c�m 75 anos de Ida-

Schneider e as' do ven - JARAGUÃ DO UIJ J
de, re�Idente a Estrada

dedor, com a área de
Rua C�I. Emilio Jourdan, 62

_
FranCISCO de Paula er�

87.500 msã., e parte nu- � t� II T � L I � l
casa�a .com Jacob Jose

ma casa de madeira so-
Q I Martins; Maura Caetano

bre o mesmo terreno, O �a snv�, com 1 ano �e
avaliado em CrS 2.500,00. Clube Al-moré Idade, Iílha d� Valerío

20.) _ .. Um terreno sí-
' Artur Müller, Oticial do C:'Letano da SIlva, Ros.a

to no Ribeirão Francis- Registro Civil do r? Distrito SIlva, �om 2 anos. de .1-
co de Paula, fazendo CONV1TE

da Comarca [araguá do Sul. dade, l'Ilha de AlbInO SIlo

frente nos lotes nrs.
Estado de Santa Catarina

1 ::t6/136 f d BI' 'I
_

�

o ,un os, com ter- ,aSI . :::::::::::;::;::;;::;:;:::;:::::::;:::::::::::::::::;;;:;;;:::::;;::;::::;;:;:::;:;:;;;:;;;:;;:;:::::::;::::::::::::::;:::
ras de Carlos 'I'seha e . ,

,

Faz saber que comparpce·

Valentim Leíthold, entre
° Clube Almare tem o prazer de convidar os ram no cartorio exibindo os Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O

terras de Becker e adi. s�nhores só�io$ � exmas. fami.lias pera o baile so- documentos exigidos pela lei \

visa .n, 4, com a área de cíel que fara realizar em a noite de 31 de desern- afim Je se habilitarem para CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

34.153,74 ms2., avaliado bro, em sua nova séde, instalada no antigo salão. casar-sei -

C GI! Müller, abrilhantado pelo Jazz" Cairú ., de lralaf.
em rlll' j .000,00. S'

,

d
.

I d
I

Assim serão os referi- ervrre e Ingresso o ta ão e mensalidade öo mês

dos bens arrematados de novembro.

por quem mais der o

maior lance oferecer, no
2xl

dia, hora e lugar acima
--------------------

mencionados, podendo Industria de Madeiras
os mesmos bens serem

examinados por quem In
teresse tiver nos luga
res Ribeirão Grande da
Luz e Ribeirão Francis
co de Paula, neste Muni
cipio.- E para que ehe- Pelo presente ficam convidados os senhores
gue ao conhecimento de acionistas desta Sociedade, para a assembleia ge
todos, se passou o pre- ral ordinaria, a realízãr-se no dia8 de Janeiro do cor
sente edital que será a- rente ano as 9 horas na sede social afim de delí- E ?ara que chegue ao co

fixado as pórtas do Fo- be rarem �obre a seg-uinte ordem do dia: ' nhecimento de todos, ruandei

rum, no l.ugar de cos.tu- 1°. Aprovação do balanço e contas do exerci- passar o presente edital que
me e publicado pelo jor- cio de 1946. será publicado pela irnpren-
nal local Correio do po-12°' Eleição do Conselho Fiscal. sa e em cartório onde será

vo, Dado e passado nesta 5". Assuntos de interresse social. atixado dut ante 15 dias. Si

cidade de Jaraguá do I alguem souber de algum im-

Sul, aos dois días de De- Jaraguä do Sul20 de Dezembro de 1946. pedimento acuse-o para OS

zembro de mil novecen- Carlos Leopoldo Mey. tins legaes.
tos e quarenta e seis. Diretor-Presidente. ARTUR MÜLLER Oficial

Eu, Ney Franco, Escrivão, --=========�
Aos Operarios de Mafra e dos demais

o subscrevi (assinado) r;.

Ary Pereira Olíveíra-Ju- P A R A f E R í DAS, Municípios de Santa Catarina
iz de Direito. Está con

forme o original, do que
dou fé.-
Jaraguá do Sul 2 dezem

bro de 1946.
O Escrivão

NEY FRANCO

o motivo que nos leva a afastar-nos
dos demais tr-abalhistas do Estado, q ue es

tão ligados com o PARTIDO SOCIAL DE·
MOCRATICO é o fato DESSE PARTIDO
TER EXPULSO DE SEU SEIO APERSO·
NALIDADE ILUSTRE DO DR. GETULIO
VARGAS, NOSSO PRESIDENTE DE HON·

������������-�����������������- RA, e isto depoia se apanharem servidos
com o inegável prestigio do nosso grande
chefe,
Apoiamos pois a IrineuBornhau
sen, por reconhecer nele um elemento
saído da própria classe operária, reunindo

I
as qualidades de verdadeiro adminstrador
e de democrata sincero.

Pelos motivos aeima expostos, convida·
mos a todos nossos irmãos do trabalho, a

cerTar as fileiraR 'em prol da candidatura
do homem do povo· que é

Irineu Bornhausen

A Diretoria

Edital n. 2.140 de 20,12-46.
Guerino Bassanl e Ma

ria Luzia Iunkes.
Ele, brasileiro. solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Ribeirão Molha, sendo fi
IIl<Y de Pedro Bassaní e

de Olivia Tecilla Bassani
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito.
em Ribeirão Molha, sendo
filha de José João junkes
e de Angelina Lahm.

CASAMENTOS. Reali
saram-se dia 21 do cor

rente, na sala das au

diencias os seguintes ca

samentos: Valirio Perei
ra, com a senhórita Eu
genia de Oliveira; Ceci
lia Panstein com a senho
rita Theresa Eichinger,
Artur Emmendoefer com

a senhorita Elvira Erzín
ger; Genesio Domingos,
com a senhorita Caroli
na Costa. Realisou-se
ainda o casamento da
senhorita Edith Maria
Coelho, filha de José
João Coelho e de Maria
Faria Coelho, residente
nesta cidade, com o se

nhor Adernar Gastão Soa
res, residente em Joín
ville. Foram testemunhas
no ato civil, por parte
da noiva, o senher Pe
dro Bina Martins e se

nhora, e por parte do
noivo o senhor Vitor
Brenneiser e senhora,
residente em Joinvile.

JANSSEN S/A.
Assembleia Geral Ordinaria

----�--��--�---

lVIilho

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCH�R

CRIANÇAS" DE>-ENÇ:A:S INTERNAS E TROPIDA;IS.

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

E C Z E M A 5,
I N r- L AMI'. ç Ö ES.

ICCC[!RA5,F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

BRANCO· E AMARELO

Oferecemos aos melhores
preços da praça.

ENGENHv RAU LTDA,

,

A mais importante Companhia de Capitalização da America do Sul

Am.ortizações de Novembro de 1946
No sor!elo de amortização realiz�do em 30 �6 n!:'vembro foram sor! d

as, seg\lln!es combIDaçoes:'
ea as

!odo� os titulas em vi9or, portadores d� uma das �ombi.nações supra, serõo
lI�edlatamente amortizados pelo capItal garantido a que têm direito.
SEDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitanda (Edificio Sulacap)

Inspetores e Agentes em todo o Brasil

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvallocanterio

Raios Ultra Violetas' e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

I)h'etor �IMieo do Hospitlll "São Jose"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

(

Vende-se Y U Q
XXD

GOH

RR U

D H F

D Q R

-.;
:::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
...................................................... r •......................................................................
.............................................................. ' .

Novas adesões

Um terreno com 65 mor

hos de terras. com casa,
plantações, sendo propria
para a lavoura.
No local Estrada Nova.
Informações na A Co

merciai LIda.

O sr. Luiz Tack, presi
dente do diretoria do P.R,P
em Canotnhas acompanha
do da totalidade de seus

companheiros hipotecou
solidariedade ao sr.lrineu
Bornhausen tendo disso
dado cier:cia as seu partido.

As alas trabalhistas dls
slde ntes, de loaçaba, Dor
to União e Mafra rarnbern

hipotecaram sua solidarie
dade ao candidato da
U.D.N .. tendo a comissão
de Mafra publicado o se

guinte manifesto:

• 3xt

.Maaíeste da Ala Trabalhista Pró

IRINEU BORN'HAU,\EN

Mafra, 10 de dezembro de 1946.
AOOMISSÃO

" ,
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Destribuição dos eleitores da 1 7a.
,

eleitoral.

" Cidade
Votam na cidade, pe

las seções abaixo des
criminadas, os eleitores
residentes no perimetro
urbano e estradas Boa
Vista-Itapocu - Hansa -

Trez Rios do Sul-Fran
cisco de Paula - Martins
Rio Molha-Blumenau-Ita
pocu direito-Itapocu es

querdo-Ilha da Figueira
Itapocu - Nova Retorci
da - Trez Rios do Norte
Jaraguá esquerdo - Ri-
beirão Molha e Vila No
va.

la. seção - Forum - sa

la do juri
Letra A - menos Anto

nio - Alfredo e Arthur
2a. seção - Prefeitura -

sala das obras públicas
Letra A . (Antonio - AI

Iredo e Arthur) B - C - D
.

Da. seção - Grupo Ab
don Batista - Sala Bento
Goncalves"
Letras E e I.
4a. seção - Grupo Ab

don Batista - sala Barão
Gotegipe -

.

Letras F- G - O.
êa, seção - Colegio São

Luiz - Salão-
Letras H - K - L
6a. seção - Grupo Divi

na Providencía - sala Jo
sé Boiteux -

Letras J - P - Q
7a. seção - Club Aymo

ré - Salão -

Letras M - N - R
8a. seção - Sociedade

dos Atiradores - Salão -

Letras S á Z.

Garibaldi
Votam no lugar deno

minado Garibaldi, pelas
seções abaixo, os eleito
res residentes em Gari
baldi - Garíbaldí Alto
Jaraguasinho - Jararaca
São Pedro - TUa dos Doi
dos - TUa dos Bugres -

TUa Alice - Caminho Co
rina-Caminho Rodrigues
Caminho Correia - Jara
guá Alto - São Estevão -

Caminho Wendelin - Ca
cilda - Fausta e Caminho
Germano.

15a. seção - Escola es

tadual-
Letras - A a G.
16a. seção - Salão Ir

mãos Wolf-
Letras - H a Z.

I
-/

Estrada Rio da Luz
Votam no lugar deno

minado Rio da Luz, pe
las seções abaixo,os eleí
tores residentes em Rio
da Luz II - Geissler
Blank - Ribeirão Prata
Vitoria Schubert - Ri
beirão Grande da Luz -

Rapper - Macuco Gran
de - Macuco Pequeno
Hoffmann e Rio da Luz L
tõa, seção - Salão Barg

- Filial Weege - lado di
reito -

Letras A a F.
14a. seção - Salão Barg

- Filial Weege - lado es

querdo -

Letras H a Z.

rio -

Letras J - K - L.
26a. seção

Schneider·
Letras M-N-O-P-Q.
27a, seção-Salão Koer

ner -

Letras R a Z.

Baile Público
a.

Realizar-se-a dia 51 de Dezembro deste ano,
um grandioso baile público, no salão Floresta de
Corupà. ,o qual será abrilhantado pelo afamado
Jazz de Curitiba.

DOMINGO" DIA 29-12=46

Angelo Benetta
e Senhora

PAG. s

João Karger
e Senhora

Participam o noivado de seus filhos
Thereza e Hary

zona I O ANJO PROTETOR Dt: SEUS FILHOS É A I
LOMBRIGUEIRA MINANCOBA

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

remedias

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laberatorios Minancora
- JOlNVILLE -

-

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
e.sa BI Sa'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinicá gerar medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- lndutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

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

Nascimenlo
O lar do casal José

Modestino Iunkes, e de
sua exma. esposa Florida

Iunkes, foi enriquecido
com o nascimento de uma

galante menina que na

pia batismal receberá o

nome de Loreta.

Abono Familiar
O sr. Coletor Federal,

pede para que venham re

ceber o abono familiar as

Serviço Militar

Classes de
1926e 1927

. ··s I L V E I R A ••

To....
R•• frl.d••
B�onqalt..
E.croful••

I HARY e THEREZA
.

, A�p�r_e_s_en_t_a_m_-_sen_o_iv_o_s �

Iaraguà do Sul, 25-12-46.

=======°0°'=======

Participam o noivado de seus filhos
JULIETA e PAULINO

João Ambrosi
e Senhora

Antonio Pec/ri
e Senhor.

I
PAUL/NO e JULIETA

Apresentam-se noivos

Iaragué do Sul, :25-12-46.

-======0 0,====== 0--

EIFi Karger e Cilio Nicolini

Participam o seu noíyado

C/L/O e ELFI

Apresentam-se noi vos

Iaragué do Sul, 25-12-46.

00----
----o

João Eichinger
e Senhora

Vvo. Mathias
Watzko

participam o noivado de seus filhos
Elisabeth e Emerich

EMER/CH e ELiSABETH

Apreeentarn-se noivos

Iaragué Alto, 25-12-1946.

Dr. LUIZ

.................... ,

.

.................................................................... ,
.

DE SOUZA.

Dr. Renato "W'alt9p
MÉDICO

Conlralo de Casamenlo.
Com a senhorlta Julieta

Ambrosi, dileta filha do
industrial João Ambrosi e

dona Maria Ambrosi con
tratou casamento, no dia
25 do corrente, o diretor

gererite desta folha, nos

so presado colega Pauli
no Pedri.
Aqui vão aos noivos

os cumprimentos do "Cor
reio .do Povo".

Itapocusinho
Votam no lugar deno

minado Itapocusinho, pe
las seções abaixo, os

eleitores residentes em

rtapocusinho, Greta Fun- Felicitações.
da - Santa Luzia - Vila. - Da Cia. Wetze I Indus
Chartres - Estrada das rrlal, recebemos uma be
Flores e João Pessoa lissima folhinha, genti-

17a. seção ,- Escola pu- lesa que muito agradece-
blica João Pessoa - mos.

Letras A a H. - Da firma Silveira Fl-
lSa, seção - Salão João lhos & Cia., recebemos

Pessoa pera distribuição diversos
Letras I a Z almanaques do 'preparedo

Relorcida Elixir de Nogueira.
Votam no lugar deno- - Recebemos e agrade

minado Retorcida, pelas cemos os vo tos de Boas
seções abaixo-os eleito- Festas e Feliz .Ano Novo
res residentes em Retór- qne nos enviaram Olsen
cida - Poço D'anta - Ri- Irmãos Limitada, União do
beirão Cavalo - Braço do Comercio e Industria - Cia.
Ribeirão Cavalo - Camí- de Seguros Gerais, de
nho dos Monos - Morro Ioinvílle, Willi Maffezzolli,

Barra do Rio Cerro Stulzer - Funil - Ribeirão Orquldearlo Cararínense,

�
Votam no lugar Barra Grande do Norte - Estra- Industría de Calçados

do Rio Cerro, pelas se- da Teresinha. Gosch Irmãoe S.A., e Ins-
çöes aba�xo__<:!es�rjlpill�-_ .

1.1)11. _§�ão - !?�QQ_!ª-Ne- tltuto Nacional. do Mate.
das, 1>s-elefiores resH'fen- "reu Ramos - lado direito-
tes em Barra do Rio Letras A a H.
Cerro - Rio Cerro 1- Es- 20a. seção - Escola Ne- L OCa is

, trada Jaraguá - Estrada reu Ramos - lado esquer-
======

do� Hungaros Cascatas do-
(

- Rio Cerro direito· Pe- Letras I a Z.
\ dras Brancas - Rio Cerro
'e'squerdo - Trindade - Ri- -Séde Dislrilo de Corupá
\ ieírão das Pedras - Gus- Votam na sede cio dís-
'avo - Rio Cerro - Rio trito de Corupa, pelas
Cerro II - União - Javali- seções abaixo, todos os

Bruch - Rio Alma - Au- eleitores residentes no

rora - Caminho Mathias distrito;
e Rio Oerro Alto. 21a. seção - Grupo Es-

sa, seção - Escola es- colar Tereza Ramos. - SR-

tadoal -

.

la 5
Letras A e B. Letras A (menos Anto-

10a. seção - casa Ru- nio, Alfredo e Augusto)
.

bini - 2211.. seção - Grupo Es-
Letras C - D - E-F. colar Tereza Ramos - sa- ------.----

11 a. seção - Armazem la T «

Weege . Letras A - (Antonio AI-
Letras G-H-I-J-K-L fredo e Augusto) - B-C-D

12a. seção - Salão Wee- 23a. seção - Intenden-

ge - cia distrital-
Letras MaZ. Letras E e F.

24a. seção - Grupo São
José - Sala Oswaldo Cruz
Letras G - H - I.
25a. seção Grupo São

José - Sala General Ozo-

Os convocados das
classes de 1926 e 1927 "MEDlCAÇÃOAUXILlÀR
deverão procurar com ur- NO TRATAMENTO DA

gencia nas agencias pos- SIFIUS"
tais as respetivas cartas

FRACOS E AN�"IC081
de chamada, pois as apre- T_.

Salão sentações serão dia 4, 6
VINHO CREOSOTADO

e 7 de Janeiro.
Os convocados deverão

apresentar-se com os

certificados de alistamen
to, podendo as pessagens
serem obtidas nesta J.A.M.

Castiçais e velas para 1. A. M. de Iaragué do

pinheirinhos e velinhas e Sul, 28 de Desembro de
.

b d I
(ofiv.I••c.-••

castiçais pare 010 e anl- 1946.
.- ..

versérios, pinheirinhos ar- ARTUR MÜLLER VINHO CREOSOTADO

eÉ UM GI!:AADOR DI! SAÚDI!.

tificiais de todos os tarne- ôecr. J.A.M
nhos V.S. encontrará na

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

CASA REAL

seguintes pessoas:
Bernadino Freiberger,

Clemente Koepp, José Si
queira. José Fritz, Urbano
Rosa, Domingos Vieira,
Manoel Rommaldo, Fran-
cisco Koller, Ioaqatm IChlocher, Francisco Be
soni, Miguel Wasch.

Aviso
A Coletoria Federal

desta cidade avisa que
no dia 31 de Dezembro
não haverà expediente ex

terno por motivo de ba-
lanço geral. A\ D V O G A D O

Aniversarios. Escritorio : Màl. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Trznscorreu a 24 deste Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
a data natalicia do meni- .

no Lirio Schiochet, filho ,

.

do ônr, Severino ôchío-
eher: e ,

- No dia 21 do correu

re passou o aniversario
natalicio do sr. José Ame �� CIRURGIA PARTOS. DOENÇAS DE SE': IIral Fi!ho. atual gerente da ii NHORAS. CLINICA ,GERAL. ..

Agencia do Banco Nacio- ::
::

:: Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
nal do Comercio nesta ii TELEfONE N. 3 ::

cidade e a quem envia-! 11 Jaragná do Sul - Sta. Catarina 11
mos, e a quem enviamos,

.. ::

embora tardiamente, os

n0SSOS votos de felicida
des.
- No día 21, completou
seu 70'. eníversario de
nascimento o sr. Hermann
Gielow, residente em Rio
Cerro e que foi nessa da
ta muito felicitado.
- Hontem fez anos o

sr. Emmerich Ruisam; ho
je passa a data natalicia
do sr. Osmar Borges,
funcionario eeradual em

São Francisco; dia 51
faz anos a senhorita Ma
ria Adair Lenzi.

Os que viajam. De pas
sagem estiveram em Ja-

raguá os snr Dr. Wender

ley Junior, advogado re

sidente em Floríanopolts
e candidato da U. D. N.
a Deputado Federal e

José Medeiros, nosso' bri
lhante colega, diretor do
"Diario da Tarde".
- Do Rio de Janeiro,
regressou acompanhado
de sua exma. esposa e

do jovem medico Dr.
Fulvio Luz, o snr. Nes
tor Luz.
- Vindo de São Paulo,
em visita a seu sogro,
snr. Heleodoro Borges,
acha-se entre nos o sr.

. Dr. Francisco Picioni.

2

COURA caSPA,

QUEIDA DOS CA�
BELOS [ IJEf�AIS

TÓNI_�O.\�AfWÄ��
POR E!CELf.).ICIA

�UMPRIMfnlO8
Ao findar-se mais um

ano de intensas ativida
des estatístivas, cujo ê
xito, em boa parte se de
ve á colaboração dos se ..

nhores Serventuários da

Justiça, Repartições Fe
derais, Estaduais, Muni

cipa.is, Cléro, Profissões

Liberais, . Entidades Hos
pitalares; Educação PÚ
blica, Indústria e Comér
cio e demals munícipes
dêste e do Florescente
distrito de Corupá.
De par com essas con

gratulações, enviamos a

fetuosos abraços, dese

[andolhes um Natal fe
Hz e um novo ano aven

turoso.

Cordialmente, I

Emilio da Silva. Agen
te Municipal de Estatísti
ca

Justino P. Lima e

Isabel A. P. Lima
Auxiliares de Estatística

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO lU. HORST

a' que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos ·á

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JßRßGUA

w.®�®;.® @'t@)
ItAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«CORREIO DO POVO» - DOMINGO, DIA 29-12-46 -

Comerciantes, Industrícds, Operarios: Vin.de ouvir no dia 2 de Janeiro,
dem do Candidato do. Povo - Irineu Bornhausenl

A U.D.N. Pede ao comercio local e aos srs. industriais para licenciarem por algumas horas os seus empregados, para que pr.
sam ouvir o Programa de Governo do Maior Operario de Santa Catarina.

-----......_.......___......-.-...� cíonal consentíá em su� Grande numero de pes- � bordinar O espírito á ma

� soas se curaram do esto- � téria, porque fundamento
� mago, usando' � da sua doutrina é essen

� BITTER AGUIA � cialmente cristão e de-
servidores públicos, co- ção desenfreada e Impíe- """""""'...............� ------- mocrático
mo ia dizendo, a situa- dosa que campeia hOJ' e Q

.

h
.

-

d 1 tornar 'ímpratícável por
uem con ece a mm-

çao as c asses trabalha- em día. De tôdas essas h ld
.

d b
d tá di muitas emprêsas. Creio, a VI a priva a, sa e
oras es a Iretarnente classes, as que vivem de "'t b d
ligada á nossa legislação salários fixos são as mais porém, que qualquer go- mt'UI °t em os m�us sen-
t b Ih' t vêrno encontra, diante nnen os que serao para
ra a IS a, por isso que sacrificadas.

d
.

t' mim, graças a Deus, o
a não ser de modo cir- Na situação de perma-

e SI, um campo vas IS-
maior escudo na defesa

\_cunstancial, um govêrno nente instabilidade de simo para minorar o so-
d id

. .

-1111 1111-estadual pouco' poderá preços em que vivemos, frimento dessas classes. os 1 eais que esposei. = =================.... . ...fazer no sentido de inter- Se resolver o problema Tudo farei, pois para .':::: ::::"

ferir nesses dominios. �a�:c�iá��� se�iaSO!UÇ�� da produção, estabeleceu- preservar os valores mo- fi 'li � TI Kr dJ1Il11 ITr <1] 11'" � 11-P1ill
{to

..

··�i
Poderá faze-lo entretan salário dínámíco, ou se- do um perfeito equilíbrio rais e esprituais da nossa !! p �� ffi li ''I!@ l.l\\cm.11 � lL� .i;.: K i.l.:
t d do !

, entre a lei da oferta e terra, procurando, em l! '::o, e mo o indireto. Se ja do salário que acom- todos os sentidos solídí- 11 ii
.

!!

A!!.

não lhe e permitido au- panhasse as flutuações da procura, .terà dado
ficar os alicerces da nos- 11011

PRO.PRIETARIO ii ii
mentar os salários quan- no terreno econômico. um grande passo nesse .

'1'
.

t
.. ii ::

tít tí t' sentido. Havendo produ-
sa CIVI ísação cris ã. ;;' H Rua Marechal Deodoro, N. 158 11

R
HI a ivamen e- o que não Mas eSS8, solucáo oiereoe .

S' f'
.... .. ..

,

d
,. ção, na-o haverá explo- o a e e o amor em l! :: :: ::

e a competência do Es- o risco de criar um . D' d
.:: :: :: ::

tado-pode, todavia, me- circulo vicioso e de con- ração de preços, porque
eus e que P? em apn- li' '._.� II

SECÇA'° D-ELA-VAGEM, DEPO-
:! :! S :!

..
:::.Ih á I esta é filha da escacez, mora.rA as. qualIdades de II '-= II -

te�� -i�:o q:e�llta������i ���d�rmay:r� :;��!�t:� e não havendo explora- I COnCIenCIa e de car!tt�r 1! � 1i
através da producão. Re- ip.flacionista, além de se ção de preços, os traba dos nossos homens p-u�lI- ii ii SITCOOMOBEUSLTUIBVREILFIECAANCTES�_S, .:'::::.:! T ...

:1
...
:1solvendo-se êsse proble- lhadores das cidades não. cos, e nun.ca" .em toda HT H

ma básico, resolver-s-á, mais ficarão á mercê dês- a .nossa hístórla repu- li il SORIOS, LUBRI- ::

E
::

BITTER AGVIA ses continuos e muitas bh.cana,: sofremos UI�a i! H :: ::

��J:����a�ac���s�s�r�� , vêzes irremediáveis de- crise tao grand� A e. tao H ii FICAÇÃO CARGA DE !! !!
são, inegàvelmente, as .é um aperitivo cientifico. sajustamentos que se nefasta de conciencia e 1�O 11 BATERIAS EpNC'EOUNS'C,'ERTOS DE

...
:1

...
:1 N

...
:1 ....:1.

.

verüícam nos seus or-
de caráter c.omo esta li iimaiores vitimas da explo. ------------

camentos domêstícos. q�e estam�s VIvendo nos !1 11
����------------__;_-- •

Os Problemae Espirituais días de hoje. '.::::::::::::::::: �.�:::::::::::::)

RHENT.
Senhores Convencío- Governo Qu� Ame O Seu Povo

I I�1 ...0 nais! Eu me limitei a CÍ-- Lhe Smla As Agruras
.

Casa da ,'4oveis
t.. tar aqui apenas alguns ��nhore� Convencío-

problemas de ordem ma-
nais: _Eu nao vos apre- ,Vitõrio Lazzaris

DEfRa terial, deixando de lado sentei Auma plataforma t:\ Jaraguá do Sul ---=--_�DO!lllngos R. da Nova �.:s a .línha espirtiual que de. g�vEr�o, mas apenas � Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�
deve segutr todo govêr-

a �nd�caçao dos pontos
no inspirado nas fontes prmcipais que deveu: ser I

se Vi�i��_' MO�R[�o��aF8��cg��IÓu;lquer
eternas. do Cristianismo. atacados por um gover.no Em estoque e sob encomendas.
Abstenho-me 'de, fazer que ameA seu pov:o. e SIn- Enfeites para Caixões funerários.

explanações sôbre os
ta com ele as qiiículda

problemas' espírítuaís, d�. e as agr�ras .
que o

não porque os considere af I��m. Se f?r ei.elto n3;s
. eleições de janeiro pro-menos lI��ortantes que ximo vindouro, tudo Ia

os materiais, mas porque rei para resolver êsses
no prog!ama t:d� n,o�so problemas, buscando-lhepltrtHto, esses pnncipios as suluções de acôrdo
Já foram largamente f?r- com os recursos do nos

mulad�s. Nenhum .gover. so Estado e com a coo
no

._

saído do �elo da
peração eficiente e paUmao DemocratIca Na- triôtica da gloriosa gen-
te catarinense.

�----------.------�

(.Do discurso de Iri-
neu Bornhausen, na gran-

é ° grãnde estomacal de convensão da UD.N.

da época. em Florianopolis, que o

______________,_ elegeu candidato á go-
vernador do Estado )

1\ PALAVRA CRITERIOSA DE UM
GRANDE CANDIDATO.

(concl. da la. pag.)

BITTER AGUIA

a

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO O[ S.�ATARINAS/A. r
AGENCIA: Jaraguá do Sul ""L'" • �",. ... A "AÇA. C"",,)

'lP" eüM AUX1LI4R NO TR�'1 .. �

Rua CeI. Emílio Jourdan, 115 ',llrJ"T'<i>"H�"""''''''A''Di!''''-'''''''.O

EU'" Il tl .L- ,

��:����:
nd. J:il;rg���al:'11�C?:;efone, 75 �::.l::.

:

::";
..T·;�.�s.·.rTMIt:i ::"í";

i

11 :,0 ",t" I ',lljJjiUCresciuma MATRIZ:: ITAIAÍ ,,�_:,;..',jl.;,_. ...:l ,�Ill�' 5. ,1

Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças, descontos. I ' SJF1US> ... A"RESENTA SOEI

emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. I INUMi!RA'" ..0......... TA'. C:O..O,

passes. etc .. aceitando documentos e valores em custodia, mediante "ItUMAT'._
taxas modicas. Esc,,6..ULAII

abona em C /Correntes os seguintes juros: EBP"NH,u

I A Disposição, sem aviso, com retiradas livre5 ..lnuLAII

pard qualquer importancia 20/0 ÚLC....
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Deposite as suas economias no CAIXA POSTAL, 11

Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina S/A. JARAGUA DO SUL
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"MEDICAÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS".

OEPENOENCIAS EM:

Sacied. E. Guarani
Con"ite

A Sociedade Esportiva Guarany tem o grato
prazer de convidar os seus associados e exmas.
familías para o BAILE SOCIAL que realizará em a

noite de 31 de dezembro no Salão Buhr.
A DIRETORIA

I Clinicl �e Olhos, Ouui�os, nariz, fiarUBnta
Dr. Ar... inio Tavares

Professor Catedratico de Biologia do losfittute de Educação de Florionó�olis
Ex·Chefe <!los serviços clinicos e cirurglcos do espeCialidade nl.,

Hospital de Caridade de Florianópolis,
'Assistente do professor David Sonson, no Rio de Janeiro. i

Ex·lnterno por. concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janel"'�
formado pela faculdade de Medicina· da

Universidade do Rio de Janeiro
BL U M E'NAUSTA. CATARINA.
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.() Kühn & Rengel O
� ]j"ERRARIA" ,O
� Fabrica de Ferramentas Agricolas. O
O Sega::; Rotativas para Arados. \�
()

Rua Marechal Deodoro da fonseca, 183.

()JARAGUÁ DO SUL
,
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Lavradores: Irineu Bornhausen, filho de modestos Lavradores, conhe
ce como vosavida docampo e'as vossas necessidádes. Vinde ouvi-Iq

I no dia 2 de Janeiro 1
.

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


