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e palmas o

.'t.�", .

u Borhaushen,
'.' e ,ggreno e emociona-

, o;;Zgradeceu a todos
.""7. ;§presentes a carinho

�1.}.< a acolhida e sentia-se
� perfeitamente a vontade

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Iêesponsavel : PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39 no meio de seus corre-�������!!!!!'!!'!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!""'!!'!!�,��������D�!"!"'!!!·��!'!""!""'!!!!!'d'!!!'!'!'!'!!!!!J'!!'!!!!!!!!!h'!!!'!'!'!'!!!!!d'!!!!!'!!'!!!!1!!!!9!!!!4!!!!7!!!"!!"'!"�!'!!"'!"!!'S!!!!!!'!!'!ta!!!!!!!.!'!!'!'!'!!'C!!!!a!!"!'t""'!ar""'!"1·'!'!'!n!""!!a!!!"'!"!��!!!!N!!!!.!'!!II!!!'!l!!!!.4'!!"'3'!!si2 Iígíonaríos, porque noANO XXVIII - JARAGUA DO SUL ommgo, 15 e un o e olhar de cada um, estam-
pado estava" a firmeza
dos principios democra
ticos desta gente bôa e

hospitaleira. Finalisando
a sua oração agradecia
o esfôrço de Jaraguá do
Sul, na campanha de 19
de Janeiro, aonde a sua

candidatura saiu vitorio
sa em todas as seções
do Municipio, prova in
soíísmavel da indE'pen
dencia de um eleitorado
consciente, enfrentando
um pléito renhido que
foi o de 19 de jantiro e

esperava que nas proxí
Durante o làuto . almo- mas eleições o Munici

ço oferecido á s. Excía., pio de Jaraguá sufragas
em que tomaram parte se com o mesmo ardôr
mais de 50 correlígíona. e' entusiasmo: os candí
rios, usou da palavra o datas da UDN aos car

deputado Artur Müller gos de Prefeito e Verea
para saudar o ilustre I dores, palavras queíorçam

Folgamos em assinalar I chefe udepista e disse aplaudida com, uma sal
a honrosa visita a ésta em repassadas frazes I va de palmas.
cidade, no dia 6 do cor- entusiasticas da perso- As 16/12 hóras retornou
rente, do grande indus- nalidade do eminente vi- o ilustre chefe á Join
trial o snr. Irineu BOr- sitante. vílle, aonde' pernoitou,
naushem, !igura protun- Em seguida. falou o viajando no dia seguiu
damente mtegrada. nos deputado Federal Dr te para,S�rra Alta aon

graudes empreendImeI!- Max do Amaral secun- d� fOI íéstívamente rece-
tos que formam �os. alí- dando. as palavras do de- bído.

_cerces da economia e putado sr. Artur Müller
progresso do nosso Es-

e abordou a questão das SOCoRROtado. eleições municipais. lem-
brando o Interesse de a' Eur'a.pa f·amll,.n·ta.cada comuna em eleger 11 11
os seus verdadeiros va-
lores para uma gestão Pacotes Particulares
constitucional que exprí- Aceitam-se até no dla 20me a vontade soberana _

do povo.' "

de Junho Informaçoes com

Fina�me�te, Ievantou- L.
.. ".'" •

�
_ Jt. ''<

•

•

De ILDEFONSO jUVENAL para o Correio do,Povo.

Um proprio em lugar improprio!

1

Os cemitérios, lugares sagra- localisada no cemitério,operou em
dos destinados á moradia dos Jaraguá notável dimínuação do
mortos, não podem nem devem número dos delitos,das infrações
servir para habitação do vívos L. ou transgressõ es previstas pelas

Não é somente a higiene quem leis penais pois, ao saber que te
condêna habitem os vivos, - os rá de passar algumas noites no

humanos, bem entendido, - nas escuro, entre os mortos, pressen
áreas destinadas á decomposição tindo assombrações, ouvindo o
dos corpos, à putrefação da mate- piar agourento das corujas e ab
ria; a moral religiosa tambem in- servando assustado o fogo tatuo
tervem no caso, porque o campo que se desprende fosforecente de
santo e lugar de repouso obsoluto, algumas sepulturas, fazendo lern
de silêncio e oração, - ambiente brat o fantasma do «Boi Tatá,»
sagrado que não póde ser pertur-I' muitos evitam beber em demazia
bado pela balburdia, o vozerio p!,o- ou provocar desordens. " Entre
fanado dos inconscientes, por tanto, qualquer que tivesse sido a

vezes encervejados.
.

intenção dos que edificaram a
Em Jaraguá, a linda cidade do cadeia Pública no cemitério:atemo

norte do' Estado, o cemitério não rísar os incautos, transgr-essores
e destinado apenasmente à morada das leis, ou tornar maior o número
dos mortos: os vivos também, por de loucos, pelo apavoramento
vezes vão ali residir por alguns resultante daquela Ialsa crendice
dias, pois a cadeia pública fica entre os ignorantes,-o fato é que
no mesmo terreno do cemitério I não foram levados em conta os

público, bem junto às catacumbas. principias elementares de higiene
Quando nos disseram tal cousa que condenam a habitação dos

duvidámos da sua veracidade; por vivos nos lugares onde os mortos
isso, desde que se nos ofereceu se putrefazem.
aportunidade, procuràmos cons- A cadeia Publica de Jaraguá
tatá-lo de visu, e, com grande des- precisa de ser transterída para
praser verificámos trata-se de ver- outro local, construindo-se para
dade Incontestável: E lá, no meio tal tim um edifício de acordo com
dos mortos, que os vivos, pertur- os preceitos da higiene 'moderna,
badores da ordem pública, pagam Quanto ao predio atual, se
as suas penalidades, como antecí- assim o quízerem, pode ser con

pação do Juizo FinaI! . . . ,servado para ossário público ou
Dizem que o fato de ser a cadeia \ deposito de artiges

..

íunerarios.
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De Florianópolis Ilctcs ,e Ilonelcs
A Assembléia Consti

tuinte, pelo voto de sua

maioria, rejeitou a indi
cação do deputado Max
Colin, que sugeria a

abolição do imposto
sobre bicicletas cobrado
pelas prefeituras muni
cipais. Votaram a favor
da preposição dos depu
tados udenísta, traba
lhista e populista.
A Sessão de 1 t do

corrente, da assembléia
foi dedicada a comemo

ração da batalha de
Riachuelo, tendo sido
aprovada a llloção pro
posta por todos os par
tidos. Tambem foi
consignado na ata, por
pedido do deputado Os
waldo Cabra], um voto
de congratulações pela
passagem do 56 aníver
sarios da constituição
de 1891, que passou na
mesma data de 11 de
Junho, tendo sido envia
do um telegrama ao' sr.
Vidal Ramos, unico
sobrevivente dos sígna
tarjas daquela carta ma

gna.

Foi designado Henrique
de Arruda Ramos para
servir de Fiscal de Faze
nda em Jaraguá do Sul
e nomeado Antonio Ma
theus Krueger para pre
feito de São Francisco
do Sul.

VASHINGTON (USI8) em 2. 1 biliões de dólares,
Espera-se que o estoque foram indeferidos.
total de algodão nos E. --X--
Unidos, a 1° de agosto VA8HINOTON (U8IS)
de 1947, atinja cerca de Os embarques norte
três' milhões de fardos americanos de aço lami
(o fardo pesa 215;8 quilo- nado e em barra durante
gramas). Esta cifra seria o mês de março proqes-I
60 por cento menos que saram-se no nivel anual
a de um ano atrás, e a sem precedentes de 16.5
menor reserva de algo- milhões de toneladas
dão desde o ano da 1929. métricas. O record ante
Vultosas rendas de algo- rior foi de 14' 2 milhares
dão norte-americano fo- de toneladas em 1941.
ram feitas a UNRRA Ei Todavia, o abastecimento
também aos países devas- de aço acabado não é de
tados pela guerra, contra molde a aproximar-se da
créditos adiantados pelos procura durante muitos IEstados Unidos. mêses ·vindouros.

--X-- --X--
VASHINOTON (U5IS)

VASHINGTON (USIS) Pela primeira vez na
Oom o intúito de sncami- história, a produção mé
nhar a construção civil dia diária de öleo crú
tanto quanto possível nos Estados Unidos su-
para auxilio dos ex- biu acima de 800 mil
combatentes norte-ameri- I! metros cúbicos, na ssma
canos, somente as cons- na terminada a 10 de
truções não residenciais maio.

.

de importancia essencia - X-
é que estão sendo perm i- VASHINOTON (USIS)tidas nos Estados Unidos. Pelos menos uma dentreDurante o primeiro ano L. r

. .

Iem que vigorou esta
cinco irmas comerciats

que ora funcionam nosrestrição, até 27 de março Estados Unidos foi fun-dêste ano, para mais de dada .

nos ultimos três150 mil pedidos para a
anos. Levantamentos

construção de edifícios realizados independennão residenciais foram temente por agências dodespachados. Destes, fo- govêrno federal e o
ram aprovados 91 mil Comité do fomentopedidos' de construção, Econômico, uma organ inum custo de três biliões zação particular de pesde dólares. Os 59 mil quisas, mostram quepedidos restantes, atin- atualmente os pequenosgindo um custo estimado negócios estão prósperos,

prOPOrcionalmente,
.

qua
nto seus competidores
maiores. Das 670 mil fir
mas novas criadas desde
a vitoria sÔbre o Ja'pão,
somente 10 mil possuem
20 ou mais trabalhadores.

Por decreto do gover-
. no foi dispensado o Te.
nente Libero de Camilo
do cargo de Delegado
de Policia de Campo

. Alegre.
tes pre��os no varejo:
Açucar cri�tal moido

Cr$ 3,80. Refinado extra
4,00. Trigo de 1.a 5,60
Saco de 50 quilos 235,00
Cr$.

A Comissão Estadual
de preços fixou para
todo o Estad,o os seguin-

IRINEU BORNHAUSEN'
ville.
No hotel Central, a

onde. esteve hospedado,
foi o' grande catarinense
visitado por nnmerósos
amigos, correligionarios
e admiradores.
Registramos entre' os

presentes o deputado
Federal Dr. Max do. A
maral e o deputado Es
tadual Sr. Artur Müller.

,_____---�---�--

O ilustre presidente
da UDN, seção de Santa
Catarina, veio acom

panhado dos snrs. Arnal
do Luz e do causidico
Dr. Placido Olimpio de
Oliveira, proeminentes
líderes da UDN em .Ioín-

Jornalista Artur Müller
O jornal <Atualidades», que se publica em Florianópolis,
publicou referente ao nosso diretor o artigo seguinte:

•«O jornalista ArturMüller nasceu
em Blumenau, em 6 de maio de
1896, sendo filho do senhor João
J. Müller, que foi um dos pionei
ros da fundação do municipio, e
de dona Dorotéia Rocha Müller.
Lá fez seus estudos; no Colégio

Santo Antonio.
Quando atingiu a sua maiorida

de, transíerlu-se para Jaraguà do
Sul, trabalhando no comércio. Em
10 de maio de 1919, com Venân
cio Pôrto, fundou o jornal Correio
do Povo, que agora e bí semanà
río e o tem ainda' como seu Dire
tor.
Desde muito cedo, o jornalista

Artur Müller demonstrou interêsse
pela causa pública" Basta exami
nar-lhe a idade quando fundou o

jornal. De 1924 a 1930, exerceu os

cargos de Intendente Distrital (Na
época, Jaraguá do Sul era um

Distrito de Joinville.) e Chefe Es
colar. Patriota sincero e sereno,
colaborou com Orestes Guimarães
na campanha da nacionalização do
ensino, de quem foi profundo ad
mirador e mereceu o respeito e a

amizade. Pertenceu ao antigo Par
tido Republicano Catarinense. Des
de 1937, exerce a função 1:1e Ofi-
cial do Registro Civil.

.

A sua atividade social tem sido
intensa. E sócio honorário de di
versas associações recreativas e

beneficentes, pelos serviços que
lhes prestou. Há pouco, o Clube
Atlético Baependí, a maior asso

ciação local, que conta mais de
trezentos associados, Iê-Io seu
Presidente de Honra. É o Diretor
do Clube Hípíco Jaraguáense.
Também sempre se interessou

pelas cousas do espirita. É o líder
católico de 'sua comunidade. No
campo propriamente intelectual,
a]em de jornalista, tem escrito
trabalhos históricos. É autor, por
exemplo; da interessante lllonogra":

fia sôbre a fundacão � a vida de
Jaraguá do Sul, munletpío funda
do pelo Coronel Emilio Carlos
Jourdan, pranteado. veterano da
Guerrado ParaguaLE sócio corres

pondente de diversas instituições
culturais do país.

.

No municipio de Jaraguá do Sul,
onde goza de grande prestigio e é
o, seu campo de atividade politica.
Ouando Intendente desenvolveu
auspiciosamente os setores agro
pecuários, importando sementes
selecionadas e reprodutores de
raça de gado leiteiro. A maior
parte da população Jaraguáense
dedica-se á agricultura e a indús
tria de laticníios. O jornalista Ar
tur Müller sabia que um munici
pio sem agricultura seria a sua
ruina e exclusivamente agricola
seria a pobreza. Dai a persistên
cia. em estimular a criação de in
dústrias que contassem com a
matéria prima local.
Na eleição de 2 de dezembro

de 1945, a União Democrática Na
cional obteve uma votação pouco
expressíva naquele municipio. Pa
ra o último pleito, os seus lideres'
maís credenciados foram buscar o

nome do jornalista Artur Müller, o
qual merecia realmente a confian
ça dos homens do campo e da
cidade, para integrar a sua chapa
de deputados estaduais E graças
a essa escolha tão acertada, a U.
D. N. obteve a sua maior vitória
eleitoral em Santa Catarina, ga
nhando em todas as secções que

. formam aquela zona.
.

O jornalista Artur Müller-legi
tima expressão do povo de Jara
guá do Sul, na Assembleia Cons
tituinte _. pela cultura, pela crença,
pelo caráter e pela bondade, será
um infatigável lutador por melhor
padrão de vida do povo e.. pelos
ideais democráticos e cristãos da
gente brasileira.»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. r �m I �H � I � IlBANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATADINA S/l. l� !rene �e�ri, Ofici�l .doFundado ern 23 da fevereiro de 1935 li Registro CIVIl do JO Distrito

---·-----1 C.APITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ii da Comarca Jaraguá do Sul.
DEPEIDEHCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 il Estado de Santa Catarina

�r:�:n��á AGENCIA: Jaraguá do Sul II Faz saber :�:s !'omparece-Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 11 ram no cartorio exibindo os

�=��1��as End. Telegraflee "INCa" H documentos exigidos pela lei
Concon1ia Caixa Postal, 10 -:-Telefone, 75 II afim de se habilitarem para

S
Cresciuma MATRIZ: I TA J A I ii casai-se:ociedadeEsportiva �ur!tt!bba Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. li Edital N' C).238 de 7-6-47.un 1 anos empresHmos. financiamentos medianie caução de titulos comerciais. :: -

"GUARANY" Florianopolis passes. ele.. aceitando documentos e ...alorea em custodia, mediante li Eugenio Píccolí e Noth-Gaspar laxas modicas ii

De conformidade com os Estatutos Sociais a
lbirama Abona em C ICorrentes os seguintes juros: H E?�r��a���r���yt�iro,A.ssembléia Geral Exrreordlnäría, convocada pera o :�u����nga A Disposição, sem avlso, com retiradas livres H lavrador, domiciliado edía 8 de Maio do t f

.

I d jaraguã do Sul pare qualquer trnportancia 2% li id t T.

corren e ano, OI anu a a por ser
joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres ii resi en e em rês Rioseleito um membro da nove Diretoria que não era .

.. do Sul, -neste distrito,sócio, e organizou-se outra pera o dia 15 do cor-
joinville de Cr$ 1.000,00

. 5°jo ii sendo filho de Luiz Pi-rente, que foi aprovada. t:��:a D�positos r'opulares, com limire de Cr$ 50.000,M ii ccoli e de EscolasticaObteve-se o seguinte resultado ne eleição da Mafra . dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 11 Uber Píccolí,Diretoria, pera o periodo de 1.947 a 1.948: Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% li Ela, brasileira. soltel-i Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% iiPresidente: Raulino Neckel Porto União Pr F· d 6
.. ra, lavradora, domícílía-Vice-Presidente: Ernesto Klehl Rio de janeiro azo IXo e meses 5% ii da e residente em Três10. õecrerérío : José Bruner Rio Negrinho Com AvJsO de 120 dias 5 1/2% ii Rios do Sul, neste dís-20.» Paulo Fodt Rio do Sul Prazo FIXO de 12 meses 6% ii trito, sendo filha de Hen-1 T S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semastroJ.menle ::0. esoureíro : Bertoldo Doering S J

.

:: rique Sebold e de Laví-20.» Leopoldo Verch T'aiZaqUlm A economia é a base da prosperidade 1= na Ferreira dos SantosDiretor Social: Carlos Mayer Tijucas Deposite as suas economias no L Sebold.
A nova Diretoria assumiu os respectivos car-

Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA .. L
g'os e deu votos de um ano de prosperidade, e pare �[J:tr�nga HORARIO: .ãas 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas H Edital N. 2.259 de 9-6-47.
que chegue ao conbecirnenro de todos os sócios H' 7 .....""",� �.. Aos sábados das 9 às 11 horas ii Andreas Randig e Rena-
desta J:�ê1c���a�� ���a�o�eaM:i�aJee�4j�bliCO. a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::-1:1 Ele, b::sife��o, soltei-

AssJ JOSe BRUNER _ Sec��rio �--�����.���--��--��������������- ro, comercian�, domici
liado e residente em em

Serra Alta, sendo filho
de João Randig e de He
lena

.

Fleith.
Ela, brasileira, soltei

ra, doméstica, domícílía
da e residente nesta ci
dade, sendo filha de Ot
to Zech e de Augusta
Link Zech.

No trabalho como nos

Artigos IE�etrnco§ jara ([J) lar ::�o;���t�s n��e:sá���m�=
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e tam inteira liberdade de

ARANDELAS. movimento.
Levo ao conhecimento desta praça e MATERIAL. ELÉTRICO em geral para instalações de luz e Na escolha de um cal-

a quem interessar, que adquiri o estabele-
_ força de qualquer capacidade. çado, deve ser levada em

cimento comercial do sr.

I
A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES' atende. rá com presteza a '1ualquer conta, principalmente, a

. pedido de instalação de luz e força. comodidade dos pés.
Antonio Tobias, �." ... ,. , Procure poupar os pés,

d ������������� preferindo calçados de
est� cidade, assumíndo-lhe o ativo e

�
. '8'.\2I\2I:��m::?(§h�'sm�18U��:�!-S'.W'8l;.g,@.W\El:�IeJ:�@@ fôrmas adequadas.-SNES.

pass1!sopero continuar a merecer do pu-
Tosse, ASlDa, Bronquite,' Reuquídäq,

.

e ;,Resir�ad�s � "MEDICAÇÃO AUXI�
blico a mesma confiança .depositada ao � TODAS AS MOLE§TIAS DO ßPHRflHO RfSPIRßIOHIO @ NO TR�(��li��TO DA
meu antecessor, visto continuar com o

�� Encontram ãliv'io imediato corri c,' uso do. .

mesmo ramo de negocio.
{@ I "n '0. O In· P a r a v e 1

. .

ELIXIR DE·106UfIRAJaraguá �E�i :���;;�oT�B��� I Peitoral dI! ftngifo Pl!loll!me �Concordo: ANTONIO TOBIÂS ê> O .PE!TO!,A� M�I§�ON�E�ID� N� B�A§�L @)I2t®�@).®@)..@@J@@)..@@M@@j@@).@@i®@h@@.;.®@;.@@.m

A te n ção ::::r;;::::::Lui:i::::::r;:E:::::s:o:liz::ä::::::

• 1I!t!i! E.'
.

Und ·IGI1Dmiel Mals8mlo?e fazendas - C��péos - Perfumes
• Suspensórios - Sedas

Erc., etc.
POIS ISSO V. S. SEMPRE CONSEGUE RA CASA

Erico Bpubns
Jaraguá do Sul Santa Catarina

FESTA DE IGREJA
s A O J OA O • Itapocusinho

Realizar-se-á no dia 22 do corrente, a
tradicional festa de São João em benefi-
cio daquela capela.

'

Haverá Churrsscede, Bebidas, Doces, Café, etc.
A festa será animada por um ótimo

Jazz de Joinville.
Oonvídase o publico em geral

.. A COMISSÃO

A PRAÇ

Dr. Arquimedes Dantas'
•••eGA.e

Rua Marechal Deodoro da fonseca, 545

1 • Casa de �oveis .11Vitõrio Lazzari. I
� Jaraguá 110 Sul - Rua Domingos R. da Nova�
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- \fi

1
se Vidros. Molduras pera Quadros qualquer

Itipo. - CAIXÓES fUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Ellfeites para Caixões Funerários.

Em Serra Alta, nas proximidades da estação
ferroviaria, vende-se duas excelentes propriedades, .-.-...�

com amplos terrenos, servindo as casas pera resl- � '"

Idências e constituindo-se em excelente ponto pare �
BITTE.lR AGUIA

comercio. '

. abre o apetite e

Tratar com os srs. Theodoro ou Afonso Schwarrz, � ta�orece a digestão.
no mesmo local.

___,..,.."..._---...�

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado . dui ante 15 dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legai!'> .

IRENE, PEDRI, oficial

CUITRA CISP••
GUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

4HCCOfS DO

�alJRO CIOElUno.
:r.Ot;dc;o�t;-"lf·lfÄk.
POR',E!(,Elf,N�lA

����

� R�izes alpinas com- �
� poem o famoso esto- �
� macal �
� Bitter Aguia �
...........-��

Como esco�ier o calçudo

Emprêsa Snl Brasileira de El,etricidade S.I\.
Matri�,; �9INVILLE

o remédio que tem depurado
o sangue de tres gerações!
Empregado com êxito nas:

(Sob Adrrrirristração do Governo Federal)

Feridas
Eczemas
Úlceras
.Manchas
Dartros

. Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO!. ••

, SEMPRE o MELHOR! •••

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
,220 . Volts, 50 ciclos.

.P••E�.GS 81 MIBI,i9
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros da profundidade.

Vende-se

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

TIRE A SUA MELHOR
fOTOGRAFIA NO

FOTO ATELIER .......................................................................................................... .

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

- de Nobrega -

Rua Coronel Jordan 87"
(ao lado do Banco lnco)
JARAGUÀ��;DO SUL

Sànta Catarina.

fOTO - ATELIER
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pretcnnra JM[1UlIDlRcllpal de
Jaraauä dto §lUlX

Reqllerimentos Despachados
1 -,3-47.

2187-Alidia A. Bay bras. requer licença estabele
cer-se com Emprêza de Transporte, á Estrada Irapo
cü, Idem.

2188-Emilio Gonçalves da Silva-bras. requer
transf. imp. terreno adquirido de Inàcio Luy. Idem.

2189-Afonso Manke-bras. requer licença
estabelecer-se com Carpintaria á estrada Isabél.
Idem.

2190-Alberto A.R. Krüger-bras' requer licen
ça estabelecer-se com Alfaiataria Idem.

2191-,-Felix Werner-bras. requer licença esta
belecer-se com Alfaiataria Idem.

2192 - Roberto Hass-bras requer transf. imp.
de uma bicicleta, Idem.

2193-Lipinski-bras: requer transf imp. terre
no vendido á Rudolfo Deseher Idem.

2194-José Darnasio requer licença para one

xar a seu estabelecimento comercial um Boutequim
Idem

2195-Alfredo Hanemann-bras requer licença
estabelecer-se corno mercador de lenha no distrito
de Corupá. Idem.

219.6-Ricardo Wendorff-bras. requer licença
estabelecer-se com Carpin taria á estrada Isabél JIIIiIII_IIiIII!iIII!l lIlIiiIllllWWIllllßl11ll-lliWiWZ_Illi'''';_I__UAl!lftRI IIlIJA__1IIlI!H1II!H

Idem.
2197-Paulo Linzrneyer-bras. requer transf. Dr Wal,lemlBro Mazurefi\Lenimp. terreno vendido á Alvino Stratmann e Felix

'

• u "n li
Werner. Idem. Q'\&�. m.1 �AUIll'l!.\IE' �r��������r2198-Alvino Bayer-. requer transf. imp. de 1V1lil�N �' �N\g�ti Fabrica de Moveis "SÃO JOHGE"
um Engenho de Aoucar, adquirido de Adolf Patap- Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
poff. Idem. , .. Especialidade em cadeiras de palha, tipo Colonial, Rus-

2199-Pauio Schneider-bras. requer licença Clínica geral .medlco. - c1rurgla de adultos e creanças { tico e de assentos de madeirá compensada.

pintar em côr amarela claro seu predio sito á Av.' - Partos - Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas 4 ,'_
,

,

Getulio Vargas, Corupá. Idem . Indutoterrnia : Bisturi-elétrico - Electro-cauteriaação II

I
Ach i lies Sant'Anna

2200 -Rudolfo Wendorff-bras. requer transí. I - Raios Intra-vermelhos e azUIS.' il Rua Dnque de Caxias s, n.

imp. de um terre� vendido á Alberto Jacobsen.
Idem. CORUPÁ - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Brasil

2201-Rudolfo Wendorff-bras requer transf.
Ku" hn &. R I

.���������

hup. terreno vendido à Frederico Jacobsen. Idem enge ,

2207-Guilherme Gumz-bras

re.quer t.ran�f.. r�.���'W,�Id{!i,�Irnp. terreno vendido á Arlindo de, Araujo Silveira J:j-' E R R A R I A
Junior. Idem.

, 'Fabrica de ferramentas agrícolas. CALeADOS
2210-Paulo Lesoowiez-bras. requer transí.

I °G Olmp. terreno vendido á Antenio Debatin. Idem. Principalmente Machad.os .. Enchadas Foices, etc.
�. _

2211�Paulo Lescowiez-bras requer transf. Ilii •

�r:;��l de um terreno ven�ido á Angelo Pereira

OOOOOOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ,
Imp !����n:����id��:��\�\��f;��a{efduee�. �r��_�f. -�- 'Adolf Herrn.. Schultze � 11&, '�a"':n 'rrQ lJlDlhnrOQ c ma'IQ haratnQ
ça pa��13 eS�:��I�i���_s�ocf��a�����r� s::;su:r;:�f� �.

.

MARCENARIA EM GERAL m lU
U Ul1 u Ilu lJa lJ a U uo

dos Idem
, 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �

• PRODID'lrOS DA::
,2217-Roberto Wehrmesiter bras requer liceu- 00 CIA INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 Tr �l ii-

o � rr] �
ça para estabelecer- se com Marcenaria Idem." 00 Mantem um' estoque permanente de jodos (JS tipos 00

• 11Jl1llilllUl§ lLrR21. lille \LalllC2llillij§
2218-A�tur ,R�mthum·bras requer transf.imp: 00. de. Mobilias, especialmente para escritorio, 00 ii. rr tn\§�llil lrmães �() f:.. •

terreno vendido aWIlly Erdmann. Idem.
m:< INST L ÇÔES COMPLETAS DE. Sl'a CaJ \\]\UI � 11 (ÇU,\UI �o �o

2219-Leopoldo Oestreich bras. requer transí. 2Z:S
A A " ,i d�' t "

zes

k
CAIXA POSTAL, 11

:Jimp. bicicleta, adquirida Carlos Tauffmann. Idem. 00 C' EDor?tJltorlos'MSal�s e !�n ar

t
� , JARAGUÁ DO. SUL. S. Catarina

222o-Germano Ehmke-bras. requer licença 00'" opas, scn VrlJS, oveis rus lCOS e ou ros. 00
'

,
'

para estabelecer·se com engenho de açucar Idem.

i
MOVEIS AVULSOS COMO: 00 l _��_�_�

2211-Miguel Koch Junior-bras. requer licen- Cadeiras 00 ::
-

;;

Çll para est.abele,cer-se com Alfaiataria, á estrada Poltronas fixas e giratorias,

;
ii D iI'. fianato 'W'alter ii

Nova·RetorCld�. Idem. "Mesinhas de ·c.entro- e para radIO H ' M É D I C O H
2222-Rellloldo Rau-bras.

'

requer transf. Imp. 00 E entre mUitos ontros. a 11 11
terreno sito á rua Abdon Batista; Idem. 00 Caixa Registradora mal:c� "�ECOR�" 00 il CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA H
.

2227 -Alfredo Meldol.a-bras. requer transf, 00 Af�mada pela. sua ehCle,nCla, substltu 00 ii Com cursos de aperfeiçoamento no H
Imp-. de um terreno adquerldo d� Geor Engelmann. w mdo as CaIxas Registradoras de

00 li Rio de Janeiro. São Paulo e B"ue�os Aires. iiIdem. � elevado custo.---------� ii Doenças de Senhoras - Partos - Clllllca ;,

.

2228-Henrique Mel��la bras. requer transf' 00 Toda a liercadoria á pronta Entl'egll lZ:S 111 Geral de Adultos e Crianças. 'il
Imp. d� um terreno aç1querIdo de Georg Engel- 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 � �� Consultório e Residencia: _ ao lado da Prefeitura MunicipaL !:
mann. Idem. 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00 li TELEfONE N. 3 g

2229�Alc!.des Fernandes' de ' Oliveira-bras. OOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOO�OOOOOOOO ii JSl'aguá do Sul - 813. Catarina il
requer transf. (mp, de um terreno vendido ao sr.

@8���IOi§II'iIi§lI�_��@f!§lI�@l.iõlI��_�
- ..

Georg Ellgelmann. Idem.

I
.

ii •
ii

imp. ��3�mL�:r���r����i��n:�bsrr�SJ�eã�ue�r�:tl��t Oficina Mecanica �ldP�2J!!�tl!!!�ru I
Idem.

2231-Júlio Pedri�bras. requer transt iiIlp. de Geralum terreno vendido ao sr. Alberto Spezia. Idem.
2232---:-Artur Woehl-bras. requer transf. imp,

de um terreno vendido á Rudolfo Carlos Egers
Junior. Idem.

'

2233 -Joaquim A. de Moura-bras. reqUer í.ra
nsf. imp. de um terreno comprado de Pedro Pjnh
eiro. Idem.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 14
de março de 1946. ....

,
José Pereira Lima - Secretario

.. ::

g CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA', ii
ii moderna e primorosamente instalada do il
1j DR. SADALLA AMIN Ir
l! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS,' UNICO NOS ��
H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
H «Rua Abdon Bâtista - defronte "A Noticia"» H
ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii

I II - ..Joinville ... H
�@§I!@àliIilIEI!�@!li:�@tl';I!�@'8!�!!;_���_

i
'"

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIRA MIIANenRA

AgrradecilDento

t Profundamente consternados
comunicamos aos nossós parren
res, amigos e conhecidos, o faleci-

mento da nossa estimada, mãe, sogra e avó.

Ida Benkendorf

que o bom Deus chamou a si no die 11
de Junho de 1947 com a idade de 79 anos.
Viemos externar, por este meio, os noseos

sínceros agradecimentos e menlfestar o

nosso reconhecimento as pessoas amiges
e vísínhos que nos confortaram durante o

transe por que paesarnos e tambem a to- ,

das as pessoas que enviaram coroas e flo
res e acompanharam os restos mortaes á
sua última morada e especialmente ao

snr. Kienes pelas consoladoras palavras
proferidas.

Retorcida, 12 de Junho de 1947
Familia Affonso Stricker
Fernilla Alfredo Henkender

H. KELBE�T
CONCElHOS DE CA.MINHÕES E AUTOMOVEIS

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇA.S E ACESSORIOS

APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS

-' PREÇOS MODICOS.
---_,---

Rua Ma]. Deodoro da Fonseca, 158 -- Telefone, 40

-Jaraguá do Sul -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha _- MÉDI�@

CIRURGIA PARTOS, l\WLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e 'Infra. Vermelhos
. -RAIOSX-
Diretor ltIédico do lIospitl "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •.::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::
:�.:::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::;::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::

iii!55!!!i!$i5!!!!!!Eil!i!!!!5i!!!!!i5!!i=!iE.:;!=ii!!!!!i=;;!!i!EU=U:::;j

F b (Sezões, Malárias, m
'.":;=; ". fflJS Impaludismo

. IIÇJ � Maleitas, 'I'remedeira jl

M - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - •
m "Capsulas Antisezonlcas m
m M inancora" III
I� Em Todas as Boas Farmácias II
I� É um produto dos Laboratorios MINANCORA I
III - Joinvilla - Sta. Cat�rina- '. I
r�!!�;;�!;i&;��;!:i=iiE:;�;i!!'S:;=;;�!;=!!�;;=

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiras, Macieiras, Jabotica
beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniferas, Pal

meiras, etc., etc.

PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO
,

Leopoldo Seidel- OORUPA
,

'.

PA R A f E R I DAS,'
E C Z E MAS,
INfLAMAÇOES,
COC[IRAS,
F R I E I R A s,1
ESPINHAS, ETçJ,

NUNCR EXISTIU IGURL

Duclofac80 �e fmDreBH�ßS I

Lei 2/3

E

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa, purgante< e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
I ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tíIbos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em O prazo de entrega ter-

remedios mina em 30 de Junho.
'Compre hoje mesmo uma LßMBRIGUEIRA Encarrega-se do preparo
•

MIlfANCORA para o seu tilhinho.' das guias o Escritorio de
E um produto dos Laboratorios Minancora

I .

Francisco F. Fischer..
=- .:..)..;O�,...;.I..;N_V_I_L_,_L_E_� ......_' Rua Mal. Deodoro, 204

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO» Domingo, DIA 15-6-47 - PAG.4

de

Atenção!
H o .. E, t5 de .Junho - Realizar-se-hã um grande festival no pateo do

GmiPe lIeGI•• ee_IVIIA PIl••IBE_elan em beneficio do mesmo estabelecimento

Constará de varios dívertímentos publicos como: Tombole, Leilão, Churrasco, Bebidas, Café, etc; etc.
Pelo comparecimento de todos, muito agradece A COMISSÃO

'LOCAIS ���
tJI8971 119471 001
II [inQul!nleniÍrio de fiölßö II
� I (Hoje C O R IJ p A) I ' �
00 �
� xo dia 7 de Julho de 1947, completam 50 anos, que 00
00 pisaram os primeiros colonos '!.lo sólo de Hansa 00
00 (hoje OORUPA). 00
00 Para comemorar dignamente esta data, serão orgarilsades 00

; grandiosas festividades, entre outras, uma grande I
-------------------

00 «Exposição Industrlal, Comercial, Agri- 00 Precisa-se'
II cola e t-I tstörlca», . I Ctt
00 que demostrará o progresso de Hansa (hoje OORUPÁ),

�
,ol11pe eil es

00 nos seus 50 anos de existência, como também, aer
ã

� sapatei ros na
00 editado um "JORNAL - OINQUENTENARIO·'. l:6:S

00 Apelamos ao Comércio, Indústrla, Lavradores e povo em geral, de m H[ahrl' na � o Palna� nQ flDIII[lon lt�al"00 prestar todo seu apoio moral e material, pera que esta data seja fes- ms r u � UIJ U u liuo uHU Illlll li
� tejada com o maior brilho possível e provar mais uma vez a cepa- 00

'

00 cidade e progresso do povo Corupaensê. 00
luforrne-se com JOSÉ PETERS em [olnville,

00 00 à Rua Orro Boehm. 748.-Caíxa Postal, 192. - Fone, 211.

00 A Comissão organizadora: 00 ..------------18IJ
00 Alfredo Langer - Lauro C. BZunk - Alberto Maffezzolli 00 elioiei' �e OI�os, Ouui�os, nariz, finflanla00 José Pasqualini - Werner Weber Hans Roedl 00
00 Willy Gessner - Artur Woehl Otto Hillbrechi Neto 00
00 J-------------------------------I��0000

OO�OOrdoooo�oooo�ooooOOOOOOOOOOOOOOOOOO��

CLUBE
,

IM,ORE

A Diretoria do Clube Aimoré, tem o prazer
de convidar os seus associados e exmas. Famílias
para a grande noitada Joanina, que íará realizar
em a noite de 21 do. corrente, em. seus' amplos
salões, á rua CeI. Proc6pio Gomes.

. Para tanto, a diretoria recomenda aos seus

associados, trages «ALACAIPIRA.])
Pelo comparecimento de todos, antecipada

mente agradecida
-

A DIRETORIA
N. B. Mezas poderão ser reervadas com

antecedencia, com o sr. Tesoureiros Ourt Siewerdt

ANIVERSARIOS
Fizeram anos dia 9 a

srta. Alzira Piccolli, pro
fessora em Rio Molha; a
sra. Alice Monteiro, es

posa do sr. Evaristo rMon
téíro; Wanda Kramer,
consorte do sr. Bernar
do Kramer. Dia 10 o sr.

Mathias
.
Panstein e a

srta. Carmen Zimmer
mann. Dia 11 a Sra. Va
leria Batalha esposa do
Dr. Alvaro Batalha com

petente clinico e diretor
do Hospital São Jose;
do sr. Augusto Schmidt,
chefe da Iíllal da firma
Jordan nesta cidade;
Waldir Funke, Clemente
Baratto e dona Maria To
mazzelli, consorte do sr,
Inacio Tomazzelli. ma 12
do sr. Walter Gosch, in
dustrial e diretor da fa-
brica de calçados Gosch
S/A, Na mesma data a

sra. AureaMüller Grubba,
esposa do sr. Bernardo
Grubba Jnr. Dia 10 ani
versariou o jovem Cle-
'cio M. Éspezim, Iuncío
nàrío do Banco Nacional
do Comercio desta cida
de. Dia 13 passou a da
ta natalicia do sr. Anto
nio T. Zimmermann, es

criturario da Iírma Schul.
tz& Cia. destacado espor
tista nesta cidade. Ontem
fizeram anos srs. Rober
to Funke Junior e Do
mingos Rech e a sra.

Geny Saganski,
esposa do sr. João Sa- Cia. JOÃO RIOS
ganski. Na mesma data
ainda transcorreu o aní- Deu-nos o prazer de

versárío natalício do sr.
sua visita o Sr. Carlos

Alfredo Krause, destaca- Bívá, secretário da Cia.

do elemento social deste de Comédias João Rios,

municipio e gerente da que vem alcançando
E 1 d grande sucesso na Har
mprezu esta cidade.

mónie Lyra em Joinville.
Hoje faz anos a estu- .

diosa Marcia, filhinha do Essa Cia estreará no

sr. Mario Tavares, ainda dia 16, segunda feira em

na mesma data a gentil nossa cidade, no salão

srta, Hella Fuck. filha Cine Buhr, apresentan
do industrial Henrique do a engráçadísslma co

Fuck. média «Aluga-se uma

sala», e um formidavel
ato variados.
Agradecemos a':'gentí

Ieza da visita, com votos
de um grande sucesso

nesta cidade.

"u��!!�:t�! nouo inspetor �a f8zen.�a
ca 13x18, em perfeito es- Está entr� nos o JO:-
1ado de funcionamento, vem Henrique Arruda
Tratar com o ônra. Ramos, que vem exer-

Angelina Silva cer o cargo de Inspetor
Rua Abdon Batista da Fazenda Estadual -----�-'---

Iareguã do Sul ne��z�u�;Ci����s que ':'·
....

M�lh:·
..

�·m·
..

·:·�í";·+
..

1...jtenha uma feliz e pro- I.

longada, permanencia
.::::::._._.:::::: ..._.::::::: -;-::::::::.:::::.

em nosso meio. : ao menor preço da Proibimos terminante-
: praça vende mente a�todas as pessõ-

VENDE-SE � Engenho RAU Limitada. as de entra.rem,'em�Dos-
U I':································ ....� sas propriedades ij Das
ma casa de material, ;;� margens do Rio Pedra d,

inclusive terreno, sita á A CASA REAL Amolar Alto,�paraEcaçar
rua CeI. Emilio Jourdan. tem novamente a venda e pescar.
Tratar com o sr. Geral- os afamados produtos das Não nos'[lresposanbllí-

do Kiwit Curitiba, rua lndustrles Todeschinl : Ma- zamos pelo] que" possa
Mateus Lemes 2.222 ou carão, Talharins, ôemula, acontecer aos+mesmos.
na casa Real - Spagetti, Pastinhas, Ale- Corupä, 9 6-47.

Jaraguá do Sul ] tria, etc. Mlldeireira Corupâ LIda .

Conservas de qual
quer qualidade I na

cional e estrangeira
tem sempre em stocl

a Casa Real.

Na hora do
AVISO..

aperitivo. tome
Um Calice

de

DinER AGUIA
Puro

Festa .Joanina
CONVITE

oficiais

Dr_ Arftlinio Tavares
Professor Catedratico de Biologia do Inslittuto de Educação de Florianópolis
. Ex·Chefe aos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professar David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

Vende-se

�tRt1ENTO
\'\tnEIROs

E�a�:�ric�ae�!�ceu SERViÇO M,. ILITARdia 11 do corrente a .

veneranda anciã, Ida A Junta de Allstamen- ..------------------1.

Benquendorf. to Militar de Jaraguá d,?
A extinta que contava Sul, pede o cqmpar�Cl-

���

79 anos, veio para o m_ento Urgente d�s cída- Cure seus :males e poupe seu

Brasil com a idade de daos abaixo. resídentes bom dinheiro comprando na
---------

1 ano vivendo os ultimos neste
.
municipio, pará FARMACIA NOVA MUDAS DE HOR-

anos
'

em Retorcida. Era prestar informações e
de ROBERTO M. HOBST TALIÇAS,casada com o sr Carlos compl�tar faltas e:r_n seus

Benkendorf, jà falecido, requerIm.entos:H�rI Hau_k,
a que dispõe de maior sortimen-

ii)_
'to na praça e oferece seus arti- (G.emuesep a'nzen

deixando 3 filhas e 5 Arno Remke, Joao Abao gos á preços vautajesos,
filhos um já falecido Corrêa, Ervin Píasetzní. Rua Mal. Deodoro, 30 _ Jaraguá Benjamin Riedtmana

40 N�tos e 43 Bisnetos: Germano Gadotti, Walter
����� 4x2

.
Estrada Nova - Fundos

Os filhos são os se- Towe, Alberto Lux, Ar-

guintes: Ricardo Banken- th1!r Wittoft e Arnoldo

dort; Gustavofjäfalecido): WIede�ann.
Carlos, Frederico, AIfre- Jaragua do Sul, 2 de Jun-

do, Hedwig, casada com ho de 1947.. .

José dos Santos' Erna Joaquim Piazera

casada com H'enrique: Presidente da J. A. M.

Reimer: Adele, Affonso
Stricker.
A família enlutada

«Correio do Povo» envia
sinceras condoleclas.

. JD §a1b210

Virgem Especialidade
(Ma rca Registrada)

recomenda-se para hospitais, colegios, etc., pela sua qualidade desinfactante

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

S�6Ã� ylRCfllt
ti ••

ESPECIALIDADE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


