
tlvas do seu endldaro,__..........,

sern vasculhar a vida do
adversarío para denegri-lo
perante a opinião pública.
5- Não mentir lIO elei

tor, apresentando- lhe sern

pre o programa do seu

partido, que é o unico
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JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 28 de Setembro de 1947 Sta. Catarina - N. 1.447 6- Repelir todo indiví-

___

\
duo que queira vender o
seu voto.

Aos Udenistas ß Campanha contra· o

A direção udenista des-
.

anafabetísmo não é u

te municipio recomenda ma panaceia nacional.
aos seus correligionarios Ela se baseia em pro
que atendam, na propa- cessos cíentííícos de

ganda as seguintes reco- aprendizagem e dará ao

mendações: I
Brasil homens que sabe-

1- Não pichar muros rão ler e escrever.

e as paredes das casas_--------_

SNR. PRESIDENTE, Esses males são os que devem ser remedia-I �ara .as suas legendas par-

SNRS. DEPUTADOS. d I ridarlae.

Á primeira Reunião Econômico-Agrícola de
os.

Para elucidar o decrescimo da produção de .2- Não _co�fi.ar a pro

Santa Catarina reunida nesta Capital,' em Maio generos alimenticios quero citar dados colhidos paga�da a mdlvlduo� sem

deste ano' sob a presidencia do sr. Secretário dos no municipio de Jaraguá do Sul, por estarem Idoneidade moral e ínrele-

negócios da Viação, obras Públicas e Agricultura, maís a mão, mas que são o reflexo do que se tua3!. N- Ira h
teve por fim principal tratar do incremento e de- passa em todo o Brasil:

- ao assa ar a, .on-
Ieza da produção agro-pecuária do estado.

ra de seus deversérios,

Ás suas conclusões, devemos acentuar, Io- Produção Agricola porque campanha politica

ram acertadas mas para a pratica, ficaram sujei- Arroz 67R92 49902 sacos não é arame público onde

ta aos fatores, entre os quais o elevado custo nes- Manteiga 257816 158515 kg. estende a roupa suja dos

ta época de crise economica e sua repercusão no Queijo 120005 72039" competidores.

orçamento estadual e a falta de materiais para o Banha 279150 178955" 4 - Apresentar aos elel- :4l211:Bb1lml •

inicio das medidas aprovadas;
.Salchicharías 76718 48945" tores as qualidedes posi-

Lendo a publicação que o sr. secretario de Ovos 48:i!563 545730 duzias --------------------

Estado teve a gentileza de ofertar, certamente Referi-me apenas aos generos de maior

pro-, A terceira é uma sugestão ao poder execu-

tambem aos demais snrs. deputados, tomei a íní- d��ãú, convindo notar. qu� a fabricação de.lati- tivo catarinense e pede a devolução das ar!llas

cíatíva de propor medidas complementares pa- CImos, da qual o munterpro é um dos maiores de caça apreendidas aos lavradores no período

ra dar começo a execução das conclusões da reu- produtores, decresce de 50% e, dentro em breve posterior a 1957 e outras facilidades para seu uso

níão, para desde já preparar caminho para o au- tende a desaparecer completamente se não hou- já que grande percentagem da diminuição _da
mento da produção e fixar o hornen ao campo, ver

uma medida Imediata que a ampare. produção. especialmente do arroz e aves é devido

especialmente na parte que toca aos generos ali- As fabricas estão fechando ou adaptando-se a falta dessas armas para defeza. .

mentícíos, a maior aflição dos governos do pais, a
_

outras industr�as pois que, segu�d.o a public�- Os telegramas, sr. presidente, se assim y.
estados e municipios, pois delas depende, maior çao a que anteriormente n�s reíerlmos, a capaci execia. e 08 snr, deputados concordarem, poderao

parte, o combate a 'onda de pessimismo que cam- da�e qu.e era de 512.000 quilos, apenas tem ma- ter a seguinte redação: '

.

peia e dá dores de cabeça aos responsaveis pela teria pnma para conteceíonar 130.000. Sr. Ministro da Agricultura

ordem politica e social. E todos sabem como ha falta de manteiga nes Comercio - Rio.

Não quero meter-me em seára alheia, ou ta nossa bela Capital! Assembléia Legislativa apela para v. excia.

melhor na dos tecnicos, mas ouso declarar que Mas nínguem pensa que aí está a má venta- sentido ser cre�da aleDl das já previstas, mais

sem produção suficiente para abastecer os merca- de dos produtores. E que de fa.to não ha manteí- uma estação agro-pecuaria no municipio de Jara

dos consumidores, nãoadiantam comissões de pre- ga em parte nenhuma. Os íabrícantes tem que ra- guá do Sul grande centro agricola e produtor

ços, restrições de exportação ou tabelamentos, cionar o produto entre seus cli�ntes, espe�ia!· de laticinio�, e que, pela sua localísação, I?0.?�rá
pois que tais medidas, se eííeazes no momento e mente no mverno, onde a produção sempre dlIDI- tambem atender diversas zonas dos mumcipios

na aparencia, não resolvem em difinitivo o pro- nue e ainda mais agora que .a� geadas secaram de Joinville, Timbó e Serra Alta.
.

blema e dão margem á venda clandestina ou se- pastagens e forragens especiais. Sr . General Ministro da Guerra - RIO.

ja ao cambío negro. t. O mal é geral; É como o' dos
. transportes. Assembléia Legislativa apela v. excia. que

Dai, o maior problema dos governos, neste Tudo veio' apenas pela; f.alt� dé provídencía, seja incluido nos municipios não tributários' para

momento, não é fazer politica para manter pre- .

Os go:v�rnos _muDlclpals, de 1937 para .cá, Ia- o serviço militar o de Jaraguá do Sul, dada sua

dominio partídärío, decretar leis de segurança ziam admínístração de. fachada, nas Cldad�s, importancia agricola e desvio de braços tão neces

mas sim dar o que comer ao povo.
'

abandonando.a sua propria so rt� as zonas rurais, saríos a lavoura, bem assim sejam transmitidas

Assim agindo, alcançaremos o bem estar ge- onde a malaría corroia o organismo do trabalha- ao sr. prefeito daquele municipio instruções para

ral e teremos jogado para alem das fronteiras as dor e as doenças e pragas devastavam rebanhos creação de um Tiro de Guerra.

doutrinas que países avessos a nossa formação e plantações. A indicação sobre a devolução das armas, é

cristã e a custa da nossa miseria aqui querem Assim a produção decresceu de ano pare ano do seguinte teor:
.

implantar.. até chegarmos em 1945, quando a situação pe��rou.
.

Considerando que animais daninhos produzem

.

O lema de todo governo. patriotico deve ser E .que os pr�feitos, arvorados e�l c�efes POhtIC�S, grandes prejuizos a lavoura, por faltarem aos

Incrementar por todos os meios a produção, quer deitaram meos dos cofres mumctpars, com rar as colonos os meios para os combater;

agricola, quer industrial, livrando-nos dos merca- exepções é verdade, pera obras eleitorais, iniciando Considerando que durante o periodo dítato

dos estrangeiros e fazendo com que essa 'produ- construção de novas estradas e pontes pera abando- rial foram apreendidas grandes quantidades de

ção chegue aos meios consumidores com a pres- na-las logo depois dos pleitos. Daí veio o mal da armas caça aos lavradores:
.

teza possivel. A estabelisação dos preços virá, falta de conservação nas demals rodovias municipais, Considerando que é um imperativo nacional

então naturalmente, pela lei da procura e da que agravou o preço da materte prima e, pela produ- proteger por todos os meios a produção agricola:

oferta. ção diminuta e não poderem colocar a produção Considerando que os cargos de fiscais de

O sr. professor Lourival Camara, esse admí ou parte dela em praças de melhores preços e armas e munições podem ser extintos quando

ravel visor da realidade catarinense, em sua ultí- acrescida ainda a falta de gordura no leite pela falta vagarem ou seus titulares aproveitados em outras

ma publíceção, "A elevação no custo da vida", de trato aos animais, foram abandonado a compra funções sem prejuizo de seus direitos e venci

depois de um brilhante e judicioso estudo da sí- de leite nessas zonas, por não lhes compensar omentos;

tuação da produção agricola, chega a conclusão lucro necesserlo. Indusrries que em 1940 recebiam Considerando que as licenças para porte de

que quasi todo o trabalho do lavrador, especial- 5.000 litros de leite diariame�te, em 1946 baixaram armas de defeza pessoal e outras podem ter taxas

mente do pequeno lavrador, como ê o nosso ca- a receber 1.500 e este ano 700. mais elevadas,
.

so é executado pela familia do colono, e diz que, O mesmo se da, sr. presidente. com os demals Considerando que as leis que modifiquem a

"Hoje, porem, tudo se modificou; entre a remune- produtos e nos demais municipios,
.

situação orçamentaria devem partir do poder

ração excessivamtlnte baixa do mister agricola, E preciso que os poderes publicos hajam. co_m Executivo,
as moças demandam as cidades, atraidas pelos energia e presteza para ã defeza da nossa produça o Assembléia sugere ao mesmo Poder Executiva,

altos salários industrlais. Os rapazes, chamados agro-pecuaria, tomando por base as conclusões da tendo em vista OR recursos com que possa dispor,

ao serviço ativo do Exercito, raramente regressam �rimeira Reunião E.conomico-Agricola de Santa C�ta- tomar as seguintes medidas:
.

ao campo, ou, quando o fazem, não oferecem rmn e do estudu feIto pelo sr. professor LOUrival 10 Devolver aos lavradores as espmgardas de

porque desambientados e guardando vivas recor� Oâmara. caça que lhe foram tomadas, independente de

dações de atrativos urbanos, a mesma energia, a Para o municipio de Jaraguá do Sul, essencial- requerimento, mas por comprovação perante a

mesma disposição, a mesma .produtividade." mente agricola. pois 90% de sua população dedica-se autoridade policial do local onde foram apreendidas;
E continua o escritor:" Sem assistencia, sem a cultura dos campos, tenho hoje diversas sugestões 20 Ceder gratuitamente ou mediante modico

máquinas, sem meios de transporte, e enfrentar te pedidos, os quais, se assim o entender esta asse�- pagamento aos lavradores, as espingardas cujos

todo aquele r9sario de dificuldades, o lavrador bléia poderão ser estendidos a' outras comunas, P_?IS donos não podem ser identificados;

prefere abandonar o campo e empregar suas ati- o mal é geral, diferenciando apenas com produçoes 5° Isentar da revalidação anual as espingardas

vidades
.

em trabalho sob horario e exçessivamen- diversas.
.

de caça dos mesmos lavradores e do selo respe-

te amparado, onde�ão. se vê ameaçado por secas Proponho a apreciação dos i1ustre'3 snrs. deputa- tivo as li(�enças para compra de munições:

trovoadas, enchentes e gafanhotos".
'

dos dois telegramas, um ao sr. Ministro da Agricul- Snr. Presidente:

"A fixação do hornen ao labor agricola· é tura outro ao titular da Guerra, aquele pedindo a Outras medidas serão pedidas para proteção

um problema dos mais sérios da economia c�ta- creação de uma estação agro·pecuaria e este solici- e incremento da produção agricola, na lei de

rinense. Soluciona-lo é obra de urgericia mas lando li inclusão do municipio na zona não tributá- Organizacão Municipal, especialmente fixando a

alem de tudo, de habilidade".
"

ria para o serviço militar até que normalise a situa- obrigatoriedade para que os orçamentos munici-

Assim, a �ocidade, a força vital, abandona ção da falta de braços para a lavoura. pais, nos municipios determinados como agricolas,

os campos, deIxando a tarefa aos velhos que, a estabeleçam uma certa percentagem, para proteção

medida de suas capacidades trabalhadQras, ape-. • agro-pecuaria.
nas produzem para sua existencia. MUDAS frutt'fer�s e Oln�ment�l's I :Si o plenario se dignar aprovar as indicações,

Conclue-se que a diminuição da produção
- U U U terá concorrido em parte para o inicio das medi-

das zonas rurais, e isso não é novidad�, é divida:
------�------__._... das que hão de dar aos catarinenses, dentro de

a) flagelo das doenças e pragas·,
Laranjeiras; Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, Jabotica- alguns anos dias mais felizes.
beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniferas, PaI·

./

ö) faHa de braços; . meiras, etc., etc. Depois do ora�.r, falaram dando integral apoio

c) degeneraçã? ,das �specie� produtoras; PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO . as indicações os �eput��os .snrs. Raul Schaefer,

d) falta de asslstenCla tecDlca. Leopoldo Seide•• CORUPÁ do P.S.D. e Joaquim RlfaZ' Aiyes, do P.T B. sendo

e) falta de transportes. • as mesmas aprovadas por 'Quanimidade de votos.

de

ANO XXVIII -

A Delezc da Produção flgriaoIa
............................

En�re gerals aplausos o deputado Artur Müller iniciou na Assembleia Legislativa uma

serre de discursos em defesa da produção agro-pecuária e das populações do interior

do Estado. Eis o primeiro discurso:

Na hora do

aperitivo, tome
Um Calice

HiTlER AGUIA
Put"O

Industria e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Proibo terminan
temente a todas as

pessôas de entra- Ao lado do HOTEL JARAGUA - Rua Marechal Deodoro N. 587
rem em meu terre-
no sem minha lí-

OITO ELEMENTOS TÔNICOS: cença tirando coi
sas e desrastando
o mato. Não me

responsabílísando O Proprietario: ANTONIO SCHMITT

pelo que possa a- @(D---..����@

I contecer. � ®

Estr. Itapocú-Han- ) IIIWRIlIlifrel BE bUSIe. (
sa, 8/9/47,

}
E� GER.AL &

Os Pálidos Depauperados, Esgo-
Estevão Lunelli. . especialidades GAITAS simples e

.

.:õã, PlANADAS de 8 a 120 baixos
--------

)l • nacionais e estrangeiras.
Magros. Crianças raq'uitlcas r.- Vende-se} :nANDU::NEO:r!�n�

..,

r
PIANOS - HARMONIOS

ceberão a tonificaoão geral do U b Im unga ow em CLARINETAS - FLAUTAS -

Corupá, distante da PISTON� - SAXOFONES -

Estação 5 minutos.

t
BANJOS - TROMBONES -

'Informações com o

I
BATERIAS AMERICANAS, com-

Sr. Erico ßorchardr,
_

pleras - VITROLAS -

na Cervejaria Wulf PICK-UPS - RADIOLAS.

em Corupá. �, Emflm, tudo que pertence ao ramo.

-----�-----"'----,--------

r)
Peçam prepços: dUemrLis t;!0rm;!esOao�e:esentante: {

.

I='"
------------------- .ta 'UI'..tn\.. lW � é Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 543

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A Caixa Postal, 49 - SERRA ALTA - Sta. Cararlna 1 '�----------'------CI
LOMBRIGUEIRA MINANCORA ��������

.
:)

!II li E! Ei! II!
::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Onde' ��Z�!d�� �
..
�.i��p��� _8:e���e�

. • Suspensórios - Sedas
EIC., etc.

POIS ISSO V, .' SEMPRE C (1i�I611F. lU CASA

Erico Bpubns

::,::i.::.I: Dr. Renato lMalter
MÉDICO !I

li comC!����I�per���!�toEn:SPECIALlZADA I:
ii Rio de janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica !!
ii Geral de Adultos e Crianças. li
li Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H

C ii TELEfONE N. 3 ii
omunica aos seus distintos amigos e fregue- ii Jllraguá do Snl _ Stn. Catarina ii

ses que estamos efetuando venda de gasolina Esso, .. ii

e Óleos e em breve teremos seção de lavagem e I ------------------

lubrificação e consêrros de pneus.

A �ASA REAL
tem novamente a venda
os afamados produtos das
lndustrlas Todeschínl : Ma-
carrão, Talharins, ôernule, 11

Spagetti, Pastinhas, Ale-
tria, etc.

Antes· d$'",S: S. comprar seus moveis,�
visito, sem compromisso, a nossa loja,�onde encontrará,' para pronta entrega
e a preços reduzidos:

TRIOS ESTOFADOS em couro, veludo e gobelin a partir de Cr$ 1.300,00.
DIVÃS ESTOFADOS em veludo e gobelin desde Cr$ 400.00.
POLTRONAS de radio e de balanço estofados em veludo e gobelin a partir

de Or$ 250.00.
COMPLETO sortimento de tapetes para todos os fins, gongoleum, -, trilhos

a preços módicos.

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

.

'ill__.C_O_L.C.HIIO_-.ElIIIs_p_ar.a_c.am_a_d.e_S.OI.telli.ro.s_e_d_e_c.a.sall'll.a_p.a.r_ti.r.d.e_0.r.S.1.2.0.'0.0.' �Illre••lIIA ell'IIIIG DE JULIANO STINGHEN
Rua Marechal Deodoro N. 319 JARAGUÁ DO SUL

Ao Publicol
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .0 .

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

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

........................_ .

Dr. Alvar« Batalha - MÉDICO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
--

_ Eletricidade Médica _'
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
,

- RAIOS X-
Diretor Médico do . Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

:::::::::::::::�:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

D.r Wal�emiro MaZUreC�8Ó
�,

A V I S O
POSTO BRASIL

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinicá geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis .

CONTEM

AVISO

SANfiUENOL
ARSENIATO. VANADATO.
FÓSFORO, CALCI<>) ETC

TÔNICO DO CÉREBRO
TÔNICO DOS MÚSCULOS

�,--�----�--------

Dr. Arquimedes Dantas
aBV8G••8

'Dp. LUIZ DE SOUZA

tados, AnêmiCOs. Mães que criam

organismo com o

SANGUENOL

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

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

.

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria l
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA
,

MIlfANCORA para o St'U filhinho.
E um produto des Laboratorios Minancora

jOINVILLE jaarguá do Sul Santa Catarina

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12
............

_

_ _ ........•._- .
................................................................� - .

Clinica �e OI�os, Ouui�os, �Hril, fioraanto
Dr. Arlninio Tavares

Pofessor Cotedratico de Biologia do Instittulo de Educaçôo de Florianópolis
Ex-Chefe 80S serviços clinlcos e cirurgicos da especialidade na

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Jan.lro••

Ex-Interno por, concurso, da Asalatenela Pública do Rio de J ..nelro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de janeiro

B LU ME NAU STA. CATARINA

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, !1
moderna e primorosamente instalada do . ii

DR. SADALLA AMIN!!'
CONJUNTO DE APARELHOS' MODERNOS, UNICO NOS:1

ESTAIl.OS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
« Rua Abdon Balista - defronte "A Noticia"» H
HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii

_ ..Joinville - H

Casa de Moveis IVitório Lazzari&
� Jaraguá do Sul - Rlla Domingos B. da Nova ti'
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

I
se Vidros. Molduras pera Quadros qualquer

Itipo. - CAIXÕES FUNERARIOS
-

, Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões ·funerários. "

é o grãnde estomacal
da época.

CASA TOBIAS Casemiras - Linhos - Sedas - Tussores - Chapéus de Sol
e de Cabeça • Roupas Feitas • Miudezas Brínz - Riscados -

Voils - Chitas E máis MIL • ARTIGOS!
EID GU8PP8 aos pre9""s Altos

RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 652
JARAGUÁ DO SUL SANTA OATARINA

,

"... Preços se.... concurrência .....
PARA BREVE! MUITO BREVE!... Sedas desde Or$ 3,50 o metro

BITTER AGUIA

E

CpltRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

UECÇOES DO

�DURQ CACELUDO.
T,oNI?O "<;API.tÀR'
'toR, �Ú�L��<IA

.êeu Radio não está hmcícncndct
Oficina especializada em conserto, reformas e

calibragens, de aparelhos elétricos em geral.

Estoque permanente de válvulas e demais acessórios"

Péça orçamento· sem compromisso.
SERVIÇO RAPIDO PREÇOS MÓDIOOS

Auto Jaraguá S. A. - Huo CeI. fmilio JOBr�Hn 6�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Calendário Eleitoral
(R E S U M O)

Organizado pelo nomes dos fiscais nome

Tribunal Regional Elei- ados para acompanhar a

toral de Santa Catarina votação junto ás urnas

de acõrdo com as instru- - paragrafo único do art.

çõas do Tribunal Supe- 27 da Resolução n? 2.179
rior.· 20 de Novembro - Prazo

24 Setembro - Ence- para a nomeação dos

ramento do alistamento .Secretäríos pelo presi
- art. 5° da Resolução dente ás mesas receptoras
n" 2.179. de votos - 72 horas das

14 de Outubro - Prazo I eleições - paragrafo 10
para despacho dos reque- do art. 16 da Resolução
rimentos e fórmulas rece- n- 2.179.
bidas - paragrafo lOdo
art. 50 da Resolução n? 21 de Novembro - �ra�o
2.179. de entrega do material as

Prazo para transie- seções eleitora!s - art.

rencia de titulos ou de 20 da Resolução nO 1.179

domicilio. I

Prazo para ,requ�-
3 Novembro: - Prazo nme_nto de segunda Vl�

para registro de candi- no titulo - paragrafo 3.
datas até ás 17 horas do art. 12 do decreto-lei
_ art. 30 da Resolução n? 9.258.

n- 2.182. 23 de Novembro - Eleições
13 de Novembro: Prazo para Prefeitos e vereá

de entrega de titulas - dores dos Municipios -

art. 4� da Resolução nO art. 30 do Ato das Dispo-
2.1 79. 18 de Novembro - siçoes Constitucionais
Prazo par!:! os Partidos Transitórias de 23-7-947.
Politicos comunicarem a Florianópolis, 13 de Se
os Juizes Eleitorais, os tembro de 1947.

Clube Atletico Baependi
BAILE SOCIAL

L\ Diretoria tem a subida honra de convidar
aos snrs. ôoclos e suas exmas. Familias pare as

sistirem ao GRANDE BAILE que farão realizar,
dedicado aos senhores Fundadores do Clube,
em a noite de 18 de Outubro p. vindouro.

Mesas a reservar com o snr. Tesoureiro do
Clube.

De ordem do sr.

Prefeito Municipal
torno publico que,

Delegacia Auxiliar durante o corrente

de policia de Jarguá
mês de SETEMBRO,

li arrecada-se na Te-
do Sul. sourarte da Prefeí-

Edital tura Municipal de Ja-
A Delegacia Auxiliar de raguá do Sul e na

Policia de Jaraguá do Sul, Inrendencía de Co-

D rupá, o imposto so-
de acordo com o ecreto

bre Industrias e Profis-
ELIXIR DE NOGUEIRA número 9.545, de 5 de

agosto de 1946 que dispõe säes, 2° Semestre.
Grande Depurativo do sangue Na-o sa tI' "fazendo

sobre a habilitação e
...,

exercicio da atividade de o pagamento no re-

condutor de veiculos ferido mês, ficará o

automotores, ficam os
contribuinte sujeito á

senhores motoristas ama-
multa de 20% sobre

--------

dores e profissionais que
o referido imposto no

Perdeu - se possuem carteira de habili- prlrnerro mês, sendo

Entre o trajeto Grubba tação fornecida por reparti-
então feita a cobran

ções de outros Estados e ça judicialmente ..
'

e Schramm, uma imporran- �" T' d P
cia em dinheiro Cr$ 400,00. que permanecerem por . esourarl� .

a re-

. mais de 60 dias nesta
feitura _Mumclpal de

Pede-se entregar no entí- J
.

d c;:. I 5 d
P cidade convidados a aragua o out, e

go Salão oeira, que se-

comper'ecnr a esta Delega-! Setembro de t 947.
rá bem gratificado. �

ALIDOR ZIMMERMANN ela AuxiJar pare o registro &. Vosgerau-Tesoureiro
da respectiva carteira.

--------_:_-----------

Observação: - Deterrni

Perdeu-se na o § 40 do artigo 16

Uma caneta Parker 51, que "os motoristas millre

com a gravação Walde- res e portadores rarnberr

mar da Costa. I da carteira nacional ficam

Quem a encontrou obse- sujeitos ás mesmas exigên-
quio entregar ao proprle- cia".

. ..

tário ou a esta redação Dele�élcla de policia d«

que será bem gratificado. Ieraguä do Sul, 23-6-1647-
. JOÃO SOUZA

Comissário Policia
Padrão "G" resp. pela
Delegacia.

Caminhonetes Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

IE�llt21�
fLlXIB Df B06UfiRA
o remédio que tem depurado
o sangue de tres gerações I

Empregado com êxito nas:

VENDEM-SE duas ca

minhonetes, em perfeito
estado. Informações na

Sociedade Grafica Ave.nida Ltda.
Av. Getulio Vargas, 350Feridas

Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE O MELHOR! •••

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TA RTAMENTO DA

SIFILlS".

FRACOS E AN�MICO� I

����

� �ão sofra de indiges- �
� toes, use �

� Bitter Aguia Puro � ,

....,...",..,,����

I MILHÕES
DE PESSOAS TÊM USADO COM

BOM RESULTADO o POPULAR
DEPURATIVO

ElIX'IR 914
A SIFllIS ATACA TODO O ORGANISMO
o Figado, o Baço, o Coração, e

Eltomago, Oll Pulmões, a Pele

Produz Dores nes Ossos, Rauma·

ttsme, Cegueira, Queda do Cabe
'0 Anemilll, ti Abortos,

Consulte o medico

e tome o popular depurativo

·ELIXIR 914
Inofensivo ao organismo. Agrada.
"ei como um licôr. Aprovado ee

rno auxiliar no tratamento da S 1-

F(L'S EI REUMATISMO da mes

ma origem, pelo D. N. S. P.

To�esalleige und·t O an k san I n I
Allen Verwandten, Freunden und Bekann

ten, hiermit die traurige Nachricht, das es

Gott, dem Allmtechtigen, gefallen hat, am 22.

September abends 6 Uhr, meinen lieben Sohn,
unsern Bruder, Neffen u. Cousin

VINHO CREOSOTADO .

"SILVEIRA"

� Empregado com âIl� DftS:

Tosses

q t. ,. R<llshiado!l
',"""'<' t

� r!lL�K,;1 ti Í3ronquitesà,' t':·�,;�.-:,�:,�i�,· Escrofu!ose
j i '->">-I�t i:c:.:'_;� Convalescenças
� VI::-d-�O CREOSOTADO
;" É iI!"! (.;<=::GADOR DE SAÚDE.

,

'VENDE-SE
A DIRETORIA Um terreno com 155

I morgos de terra em Irapo
cuzlnho - Ribeirão Grande,
inclusive toda a madeira.

Tratar com o proprie
tário

oSTEFANO NORILLER
ltapocusinho

Heinrich Gregor Kopmann
im Alter von 11 Jahren, 4 Monate, 30 Tage
nach langen Leiden, in die Ewigkeit abzuberu
fen. Wir danken an dieser Stelle Herrn Dr.
Renato Walter. für seine rertztliche Bemühung
Ganz besonders Herrn Pastor Weidner, fuer
seine trostreichen Worte im Hause u. am Grabe,
u. allen denen, die den liehen Entschlafenen
zur -letzten Ruhestzstte begleiteten u. Sarg u.

Grab so reich mit Blumen schmueckten.
Jaraguá do Sul, 23. September 1947

Salão Cristo Rei
'FESTA BENEFI€CIENTE

DIA 5 DE OUTUBRO.
Os Congregados Marianos e Filhas. de Maria,

levam a efeito, dia 5 de Outubro, um grande festival
para ultimação das obras do SALÃO CRISTO REI,
no proprio edifício.

Churrascada, Doces, Café, Restaurante
completo. Leilão de prendas, Roda da For
tuna, Tiro ao Alvo.
Auxiliem todos a conclusão do majestoso edifício!

Anteclpedamenre Agradecem
AS DIRETORIAS

Declaração
Os abaixos assinados declaram pela presente,

que não são parentes, e nem tampouco se responsa
bilizam pelos atos que forem praticados por Max,
Augusta. Geraldo, Edmundo e Oscar Seidel

Corupá, em 25 de Setembro de 1947

a) ROBERTO SEIDEL
a) LEOPOLDO SEIDEL
a) ALVIM SEIDEL

r!!=!!=!!=!!�m!iil!5!!�!!�!!=!!=ml!;Em=ni!lE!!!!i!
::'Febres (Sezões, Malárias, II
UI Impaludismo III
:,:

.

Maleitas, Tremedeira,�
�I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m
m "Capsulas Antisezonicas i�
�

.

m�I Minancora" .,.

ii Em Todas as Boas Farrnacias m
ilÉ um produto dos Laboratorios MINANC0RAII
mi=ii=!!=ff����i!=��ma�!��i�!!=ii . i!i!1

Tomem:

���

� Fortifique o seu esroma- �
� go, usando díarlamen- �
� re dois calices de �
� Bittet' Agnia ''''0 �
���

Die trauernden Hinterbliebenen
Vv. Lili Kopmann u. Geschwister
Carl Kopmann u. Frau
Fdbert Hoeft u. Familie

fresees e gal'antidos
Encontra-se na

CASA REAL

Livro de Arte Cullnaria
Dona Benta
Na GRAFICA AVENIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eitlE BlJHft • Hoje e Amanhã [Segunda feira]
Äpresentará em vislumbrante Technicolor

Pelo Vale das
a grande produção de Cecil B. 1 De Mille com Garg Cecper

Sombras
em --

- ,

.. �ma sober�a e heróica super-produ
çao que o cinema COpIOU da vida real!

figuaroem 5a. feira -- Sessão especial oe Complementos Nacionais
ANIVERSARIOS União N a·c i o n a I

senhorita Mina Berta Lan
ge, Valentim Ribeiro com
a senhoríta Maria Gonçal
ves, João Luiz Airoso com

a senhorlta Carmelita
Vicente,

.

residentes nesta
cidade, Lauro Machado
Pereira com a senhorlta
Luzia Neckei, residentes
nesta cidade.

Dernocratica
.....................................................1 --

Municipio de .laraguã do Sul '
-

. Os diretorios municipal e distrital e os -delegados dos diversos nucleos
eleitorais, reunidos em Oonvenção, elegeram e indicam ao valoroso eleitorado do
municipio, os candidatos aos cargos de Prefeito e Vereadores nas proximas elei
ções, a realisarem-se no dia 23 de Novembro, na certeza de que, como em 19 de
Janeiro, dê a vitoria ao partido que defende o bem estar, a paz e o progresso
desta nossa querida comuna e bein assim a união fraternal de seus habitantes.

Para Prefeito Municipal: A R TU R M O L L E R
Para Vereadores:

Arnoldo Leonardo Schmitt _. Albrecht Gumz - Frederico Ourt Alberto Vasel
Fidelis Wolf - João Otaviano Müller -- João Lucio da Oosta _ Otaviano Tissi _
Rodolfo Zimmermann - Vitor Raduenz - Albano Kanzler -- Arnoldo Krueger.
ELEITORE5' Uni·vos em torno desses candidatos para felicidade de nossa terra.

Artur Müller, com restr. ao seu nome; João O. Müller, com restr. ao seu nome;
Leopoldo Safanelli; Alfredo Emmendrnrfer; Adolfo Emmendrnrfer; Arnoldo L. Schmitt, com restr.
ao seu nome; Frederico Curt Alberto Vasel, com restr. ao seu nome; Faustino Rubini; Alfredo
Benkendorff; Fidelis Wolf, com rest. ao seu nome; Arnoldo Krueger, com restr. ao seu nome; João
Lucio da Costa, com restr. ao seu nome; Otaviano Tissi, com rest. ao SAU nome; Rodolfo Zimmer
mann, com rest. ao seu nome; Vitor Raduenz, com rest. ao seu nome; Germano Gielow: ,!rtur
Gumz: Ricardo Mass; Luiz Satler; Horácio Rubini; Guilherme 'I'ribess: Albano Piccolli; Mathias
Panstein; Euclides Vieira Garcia; Eudoro Garcia; João Silveira; João Correa Filho; Andreas Pin
ter; João Koch; Antonio Planinsoheck; Felix Henn Junior; Mario Nicolini; Albano .Kansler, com
restr. ao seu nome; Oscar Schneider; Silvestre Strzalkowski; Alvino· Hadlich: Hermilio Ramos;
Germano Pavanello; Lourenço Gressinger; Ervino .Menegotto; Tarcisio de Oliveira Motta; Augusto
'I'omslin; Emilio Bortolini: Germano Gascho; Erico Ehlert; Ricardo Barg; Ervino Hornburg; Paulo
Oogrossi; Ervino Karsten; Ewaldo Sewerin, Guilherme Melchert; Henrique Morell: Emilio Melchart:
Paulo Linzmeier; Otto Ewald: Fiorencio Cesar Pieinini; Fritz Ernesto Sewerin; Domingos P. Pasa,
Vitorio 'I'omaniní: Juliano Stinghen; OUo Schneider; José Ersching.

T U 0'0 P O R
-

... A R A ca U Á!

WOLFGANG WEEGE
Transcorreu ontem

a data natalicia do snr.

Wolfgang Weege, chefe
da importante firma W.
Weege & Cia. Ltda. des
ta praça.

ONADIR MOTTA
Segunda- feira, 22 do

corrente, registrou-se a

data natallcla do jovem
Onadlr Motta, habil auxi
liar da Sociedade Graflee
Avenida Ltda ..

Embora tardiamente,
«Correio do Povo», junta
mente com os demals au
xiliares da Sociedade
Grafica, desejam ao Dico
mil felicidades.
_..,Fizeram anos dia 22

o snr. Jacob Andersen e
a senhorita Miraci Pater
no,
- Transcorreu mais

uma data natalicia no
dia 23 do corrente a ex
ma. Vva. Maria Schurtz,
residente em Joinville,
A aniversariante os vo
tos de felicidades do."Cor
reio do Povo".
-Dia 24, o snr. Igna

cio Leutprecht, coruer- Despedida e Agradeoiante nesta praça, o jo.
vem Artur Ersching, na cimento
mesma data a exma. snra. Ao me despedir dos
dona Ana Xavier, espo - meus amigos e clientes
sa do snr. Sebastião Xa- da Barra do Rio Cerro,vier, residente em Join- quero agradecer com to
ville. da a sinceridade de min-
-Dia 24, asnra. Dna. ha alma, a boa colabo

Carmem E. Schreiner, es- ração e confiança que
posa do snr. João Schrei- depositaram em minha
ner.

. pessoa, bem como o res-
- DIa 25 d.o corren�e peito que obtive daquetranscorreu mars um arn- le povo honrado e bom,

versarro netalícío da pelo tempo dos anos queExrna. Sra. Dna. Maria comerciei entre eles, e
Arnbrosi, esposa do nosso comunico que acha-sé
presado amigo ônr. João aberta a porta de minha
Arnbrosl, índustriel .nesta residencia a Rua Rio
praça. Branco onde resido atu-

.

-Dia 25 d?na Hermi- almente a todos 'os meus
rua 'I'omazellí, espos!l do amigos sinceros.
sr. �anto�s TomazellI! a Jaraguá do Sul, 20 de
memna Iöol�e Cost�, filha setembro de 1947.·
do snr. Joao LUClO da Bernardino H. d� Silva
Costa.
-Dia 26 o snr. Ricar

do Pieske. Aniversaria
ram ontem a senhoríta
Rosa Pereira o snr. Al
berto Tomelin e Carla
Mey, filha do snr. Leo
poldo Mey.
-Amanhã verá sorrir

mais uma primavera a

gentil senhorita Olair
Motta. filha do snr. Tar
cicio Motta.

�Dia 27 a menina Ire
ne Beleti.
Aos aniversariantes as

felicitações do "Correio
do Povo".
Casarnentos
Realisaram-se hontem

na sala das audiencias os

seguintes casamentos: AI
vicius Hillesheim com a

senhorita Hulda Fodi,
Erwin Zastrow com a

NOIVADO
Dia 20, do mês em

curso, noivou nesta ci
dade, o senhor João Bu
dal Silva, funcionàrio do
Banco Nacional do Co
mércio S/A, desta praça,
com a senhorita Geny
Costa, dileta filha do
senhor Gervásio Costa e
D. Rozinha Costa,
pessôas estas, radica
das -ha longos anos nes
te Municipio, onde pelo
cavalherísmo, e fina e

ducação, souberam con

quistar a estima da nos
sa sociedade.
Aos noivos, "Correio

do Povo", deseja os vo
tos de um porvir ven

turoso, parabenisando
os, pelo feliz evento.

1 Raj
mundo Gemin e Erne passar o presente edital que

Rassweller será publicado pela impren-
• Ele brasileiro, solteiro, sa e em cartório onde será

açougueiro, domiciliado e afixado durante 15 dias
..

Si
residente em Ioinvile, nes alguem souber de algum im

teigenossen", que alí não te Estado, sendo filho de pedimento acuse-o para os
era permitido mudar de Santiago Cernin e de Oti- fins legals
camisa cada semana, co- lia Cemln. IRENE PEDRI,oticial
mo fora feito até então. Ela brasileira solteira
Tinham que aguentar Iir- domé;tica domi�i1iada � --------
mes, pois era o ultimo residente �este distrito em ft maior riqueza do
partido que ainda restava Rio Cêrro,' sendo filh� de Brasil é a sua popula
para passarem. Reinhold Raseweller e de ção, Um povo não sabe
Ao terminar, o Emllío Olga Hoíímenn. ler não sabe também

o democrata que pertence quanto vale. Aprenda a
a todos os partidos, dizia E nara que chegue ao co- ler e escrever.
que não estava certo. nhecirnento de todos, mandei

_. _
.

Haviam endeusado os

novos�e_abandonado os

velhos; companheiros e

aventou que, na proxlrna
reunião, iria pedir que
houvesse disrinção entre
os veteranos os cristãos
novos.

Os velhos, lembrava ele
continuarão com as camí
eas, mas esses novatos
tem que andar de camiso
la...

Os GaIouros •.
15 horas. A séde do

PRD instalou um alto-fa
lante e uma vitrola, atra
vês dele, trazia pera a

rua sambas e marchínhas
como éÍ convidar gente
pare a festa.
Nlnguem sabia o que

estava pera acontecer, até
que um cidadão explicou:
hoje vão receber os ca

louros.
?
E diante da nossa in

terrogação, adiantou: o

partido vai, ter sangue no

vo, pois o velho já não
circula bem. é preciso

Cinema uma injeção para vitalizar.
"Pelo Vale das Sombras,,' Daí ha pouco, ne sala
CEClL B. DeMILLE, já se encontravam, entre

nome que por eí so atrái adeptos e curiosos umas

multidões aos cinemas, 50 pessoas, quando apa
produziu e .dlrigiu esta receram os novatos.
eletrlsente super-produção Na entrada deles, a vi-
em tecnicolor. trela rouca e sonolenta
O têrna escolhido des- chiou o "Adiu Pampa

ra vez pelo l\1ago do Ci- Mia". Eles tremiam de
nerna, e dos, mals opor- emoção por terem encon
ruuos e sensacionais, já trado um galho pare a

que foi inspirado num garritrem-se, pois estavam
recente e palpitante episó- em vesperas de perecer
dio da vida real, o qual afogados.
deu margem tambem a De,JOis do juramento
que James Hilton escre- de fedelidade ao dr. Luiz
vesse um primoroso ro- que sorri� de satisfação
mance que acaba de ser por ter alí, a seus pés,
lançado com êxito pela humilhados, os que tanto
Editora do Globo.

.

o destrataram nas eleições
Não deixem de assistir passadas, passou-se a

este maravilhoso filme hoje discurseil'a tendo. aquele
e amanhã no Cine Buhr. lembrado aos novos "Par-

Brederodes

�.EGII �H q�ll J
'. Irene PeJrl, Otlclal do

_

'

Registro Civil do l° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos eXigidos. pela lei
atim de se habilitarem para

casai-se:

Edital N 2.284 de 15-9-47.

(()) i§ab21.ij (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da CHAlo WEIlEt HNI[))1(J§I�H1\\t ., JJoli1l1lvHlie

I
.

não deve faltar eRl casa alguRla!

�SíRIA NACto�..�\1UlINDUsrp, 11'..q(\!" "/4(
...Jtf"O JOINVllLE .--.

(._�y,}.O VIRGt,) �DA�t:.�
O�WnZEL INDUSTRIAL
JOINVILlE

s�ßÃ� ylRCfAt
•••

ESPECIALIDADE "

m
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