
Continuando na sua se

rie de discursos sobre a

def�za .d:;ts populações
do mterIOr, o deputado
Artur Müller abordou es:
pecialmente a assisten
cia dentaria e far.maceuti
ca de que se sentem as

populações do interior
do Estado.
Ein seus longos comen

tarios focalizou a situação
de desamparo em que se

acham ás populações ru
rais, resaltou mais uma

vês de que se quizermos
fixar os homens ao campo
prE'cisamos. de dar-lhes
mais assistencia, saude e

conforto.
Depois de dar o intei�

ro, apoio da sua banca
da ao projeto de lei que
faculta aos dentistas e

farmaeeuticos praticos

. .

. :. �
,..-

No dia 16 de Novembro, -Iríneu Bornhausen e diversos DeputadQs�-.:y�sita-
rão· o nosso Municipio, falando ·ao povo'de Jaraguá, Corupá e��_��da.

A. orqúestra
o maestro Mês deVe

andar tonto para afinar

e compassar a orquest a

que o Partido de Repre
sentação Mixta lhe orga-

STAL 19 . Dlretor-Responsavel '. PAULINO PEDol Fundado em 1919 TELEfONE N0
53 nisou. Digo Pa:tido de

�C;A�IX�A��PO���,������������������������!���������������������������.�
RepresentaçaoMIxta,por-

Sta. Catarina - N. 1.448' que .naquele Stacdo
de ga

tos Juntaram u o o que
sobrou das outras enti-

n tra.
dades politicas, sem olhar

O Il'flaS cores, mesmo que fossem

\J avermelhadas," que,·

certamente, está influindo

para que os idealistas

A solidariedade politica que de Mas também isso não pega, como Os milagres do Padre díver�os estados e mes- estejam abandonando o

todos os recantos do município estão não surtiram efeito os boletins caluni- Antonio já correm mun- mo vice-govemança. barco como é o caso do

recebendo os candidatos udenistas osos �e os versinhos ordinarios, que do, pois até de Londres Ja foram realisadas as I sr. Li�o Piazera e outros.

ao futuro governo municipal, não mandam irresponsaveis fazer e espa- querem vir de avião pa- eleições no Estado do
I Sem menospresar o

deixa mais duvidas quanto a vitoria lhar. ra receber suas bençãos. Rio, vencendo a UD N candidato das forças mix-

e está deixando desacorçoados os Se Artur Müller for eleito Prefei- O Padre Antonio Pinto, não somente no c argo tas acho mesmo que sua

adversários dos demais partidos. to, a U D N não perderá um deputado vigario de Urucanja, é de vlce-gorveruador mi�são é difícil, por mui-

A candidatura do PR P. será porque outro irá substitui-lo. Alem já de avançada idade, como em 7(;% das pre- to musico que ele seja,

derrotada em seu proprio reduto, do mais, já foi dito que os 13 deputa- levando uma vida de feituras.. porque os componentes

Corupá, pois as fileiras estão ficando dos daquele partido, não repressentam profunda devoção e co- Mas no meio de toda não afinam: O baixo quer

cada vês com mais claros, enquanto· municípios ou zonas, mas todo O nhecido pelas suas vir- essa luta ainda surgem tocar alto, desrespeitan-

que a do PSD não tem nenhum Estado, atendendo a todos 08 intorea- tudes. I
homens idealistas, e en- do o piano, e o trombone

entusiasmo, pois foi apenas apresen- ses dos seus correligionarios. Alem Vltimamente, cerca de tre esses está o sr. Gus- parece da taquara racha

tada pará que o partido não desapa- disso, mesmo em outros partidos ali dOIS mezes, deu a ben- tavo Barroso, um dos da e lá em Corupá, até

recesse completamente, dado que o representados, soube o sr. Artur Mül- ção a uma doente que maiorais da extinta ação existem um pinto e um

proprio candidato, contra quem nada ler criar amigos, de forma a que implorava sua cura, pe- integralista. albarnoz como trombetel

se pode opôr, para ele foi constran- ainda mais reforçará qualquer pedido dindo a Nossa Senhora Ouvido pela imprensa ros ... e como eles desafi·

gido, já que ninguém queria aceitar de interesse da comuna. Elemento que a auxiliasse. Logo I Gustavo Barroso, que é nam e tocam fóra do com

o encargo. Em politica sempre ha moderado, avesso a politicagem, ele depois a doente sentiu- um dos mais destacados passo!

desses abnegados que se sacrificam mais do que qualquer outro terá se sã e curada. escritores brasileiros dís- E eles tem cada plano!

pelo partido, são, mesmo por isso, oportunidade de bem servir a eoleti- Daí começaram a aco�- se que não desmentia o Aquele do bonde aéreo

dignos do respeito de todos. vidade. Um desastre seria ter ele na rer aquela pequena, er- qua escreveu sobre o do Morro do Garrafão ao

O caso perrepista, ou populista, prefeitura
:

um adversario politico, dade, Inúmeros doentes íntegralísmo durante tan- do Jaraguä ainda vai,

como o queiram. já é diferente. O guerreando-se mutuamente, para mal de todos os recantos do tos anos, pois lhe pare- mas aquele outro, de criar'

partido, derivado de uma agremiação de todos nós. A União dos Jaraguaen- Estado, e atualmente de I cia que defendia uma tatús para fazer túneis, é

proibida por lei, teve que ir buscar ses só pode advir cöm Artur Müller todo o pais e mesmo do ideia sadia e digna. "As- forte!

a sua vitima no distrito de Corupá, dirigindo o municipio, sem má vontade estrangeiro. I' sim,
disse o escritor, Amigo Mês, não jogue

ou porque não encontrasse aqui quem contra quem quer que seja, pois é São inumeras as cu- continuo com o meu pon- seu passado nessa carta

quizesse correr e risco,ou não acharem conhecido pela sua tolerancia, seu ras produzidas pelo sa to de vista. Sou tão "ver- da que lhe armaram, de

os seus di.rigentes uma pessoa digna espirito de justiça e Bua capacidade cerdote em paraliticos, de", que não posso. in- sista antes que chege, ·0

para candidatar-se ª ass..��: trabalhadora. cegos e outros desenga- gressar no PRP. e ISSO fim do mês ...

Jaraguá. �ai, das duas�' 'Q'Oonhecedor-pois tornou paets nados da �édicinQ.. . j� .dísse ao·.p,roprio Pli- . Brederoâes

caso perdido, ou o P it"ft.-. a�ap,quL em todos os trabalhos - da nova I As autoridades
é elesí- mo Salgado. Pelo que

no primeiro distrito não ha pessoa Constituição, Lei de Organisaçãó asticas mandaram proce- se deduz dai, o PRP não • _ I
honesta, digna, capaz de ser prefeito. Municipal e outros dispositives legais der a severa sindicancia representa os ideais in- Assoclaçao Rura

Pode-se assim dizer, que a candi- que daí deverão advir, como o Codigo e tiveram que concordar tegralistas é apenas um A Associação Rural de

datura do sr. Mees,
. ter� a. m�is de Posturas, Lei. das. Construções, que de f�to as CUf!ls part�do pa�3: satisfaze� o I Jaraguá do Sul avisa os

fragorosa d�rrota no primerro distrito Es�atuto do Funcionalismo, etc� ele Ior3:m realizadas e !lao apetite político de muita interessados que está

e, segundo informes do segundo. nem I
mais do que qualquer outro esta em podiam ser desmentidas gente que quer explorar procedendo a distribuí

ali mesmo conseguirá vencer, pois condições de adaptar aos novos dispo- mesmo porque admite os seus antigos compan- çäo de sementes da ar-

está fic�ndo sem adeptos, que apoiam I sitivo� o !nunicipi.o, dando-lhe nova �ilagres: O Padre Auto- heíros de ídeaís. roz BLUE Rose.

os candidatos democratioos. orgamsaçao e aplicando o programa mo, ouvido por outros -x-

Ainda agora, o sr, Lino Piazera, a que se obrigou com seus companhei- sacerdotes diz que as A cólera violentamen- ;,

conceituado agricultor em Retorcida, ros da chapa de vereadores. Sobre curas não são feitas por- te no Egito onde milha- do, positivara-se .o espí

que estava previsto como candidato os vereadores iremos falar no proximo ele mas sim por Nossa res de pessoas ja sucum- pirito de fidalguia Lagu

a v�reador pelo P R P naquela numero, mas desde já queremos cha- Senhora, a quem im.plo- biram. Dos Estados Uní- nense.

localidade, acaba de publicar uma mar a atenção dos eleitores para o ra a favor dos doentes. dos partiram diversos . Passou a seguir a
.

di-

declaração de que não pertence a' fato de todos serem homens que se Atualmente a cidade aviões com vacinas pa- zer do otima Impressão

nenhum partido. fizeram pelo seu trabalho. de Urucania não tem ra combater o terrível 'que lhe havia causado a

Os adversarios politicos da mais lugar para coisa mal. escolha dos candidatos

candidatura do sr. Artur Müller a - x - alguma. Dezenas de mí- -x- udenistas para o Legisla-

mingua de outros meios, deram agora
lhares de doentes alí se Em Laguna neste Es- tivo de Laguna e pelo

para fazer campanha fazendo ver ao No proximo numero daremos acotovelam nas casas, tado, foi realisado um lhe fora dado ver e ob-

povo de que aquela deputado não publicidade as cartas de apoio que ranchos barracas e ao comicio da UDN em pro- servar, não poderia ter

deve ser eleito paraPrefeito por não os candidatos udenistas vem recebendo relento, tornando a vida paganda dos candidatos sido melhor a escolha.

convi a sua saida da Assembleia, de todos os recantos do municipio., quasi Impossível, por as faturas eleíçães muní- Conclamou após a que

onde representa o múnicipio. inclusive o artigo do sr. Basilio. falta de higiene e recur- cipais. Para alí viajaram todos os udenistas cer

sos e obrigando o go- os deputados Waldemar rassem fileiras em torno

verno a tomar serias Rupp, Konder Reis e dos seus candidatos, não

.medídas para resolver Artur Müller que foram só pela questão em cau

a crescente avalanche brilhantemente recepcí- sas mas pelo fortaleci

de pessoas que para ali onados. Referindo-se ao mento, cada vez máis,
acorrem, discurso ali pronuncia- da União Democrática

-x- do pelo deputado Artur Nacional. Citou o seu

A politica está se a- Müller, escreveu o "Di _ próprio exemplo, ele,

gitando não somente ario da Tarde", de Flo- que de um municipio
em torno das eleições ríanópolís: diferente, tinha vindo

municipais, mas tambem «Ocupou a seguir o falar ao povo de Laguna

já em torno . da futura microfone Radio Difuso- «Mas porque? Porque a

presidencia da Republi- ra de Laguna o sr. dep. familià udenista é uma

ca pois afirma-se que o Artur Müller, que se re só e aonde quer que

Brigadeíro Eduardo Go- feriu preliminarmente a esteja desfraldada a sua

mes será novamente can- atenção dispensada pelo bandeira, ali estaria,

didato, já agora apoiado povo de Laguna aos dep. para reverenciá-la e

peios Estados de Minas visitantes e dizendo que se'rvi-Ia, e sempre que

Gerais, Bahia,' São Pau- como lhe havia afirma- possivel, o maior númé-

lo, Pernambuco"e outros. ro possivel de fIdenis-

Os cambalachos mais tas».

vergonhosos são feitos, Finalizou sua explên-

especialmönte entre o Na hora do dida oracão citando a

Partido Comunista e o aperitivo. tome setença de Irineu, «não

Partido Social Democra- nos devemos ver a nós

tico que de mãos dadas Um Calice mesmos como um intei-

disputam prefeituras em de ro, mas como unidades

insignificantes
.

do ideal
nobre que a UDN repre
senta» ou seja um go
verno de fato por seu

povo, ,onde os ricos se

jam menos poderosos e

os pobres mais felizes.»

ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL Domingo, 5 de Outubro de 1947

PObITI<3A mUnI<3IPAb Ilctcs

-Na sessão de 19 de
Setembro, o mesmo de
putado justificou, o pedi
do ao sr. Ministro da Via
ção e Obras públicas pa
ra estahel�cimento de
uma estação telegrafica
na vila de Corupá e uma

\

assumirem a responsabi
lidade de seus estabele

cimentos, justificou, ain
da, um telegrama ao

Conselho Regional de

Engenharia e Arquitetu· - Na sessão de 25 do
ra pedindo sejam os mesmo mês o Hr. Artur
construtores. praticos li- Müller apresentou indi
ce.nciados do interior cação para que a Assem
autorisados a construirem bléia encareça junto ao

predios até tres andares governo do Estado a

e vigas de cimento até construção de uma va

seis metros, para facili- riante na estradaGuará
tal' construções. Esse pe- Mirím-Joinville, entre os

dido foi aprovado por I quilometros
65 e 66, des

llnanimidade. viando, assim, as duas
passagens do nivel fer
roviario, que tantos de
sastres já tem ocasiona

do. Esse . requerimento,
que com uma planta fei
ta por gentileza do es

critorio do Dominio Do
na Francisca, e encamin
hada pelo sr. Hermilio

agencia postal em Itapo
cusinho, o que .tambem
foi aprovado por unani
midade pela Assembléia,

BITTER AGUIA

Na Assembléia Legislativa
Telegrafo para Oorupá e agencia postal para Itapocusinho . Os

farmaceuticos, dentistas e construtores praticos -

Estrada Joinville.

Cardoso, foi a comissão

especial de Viação e O
bras Públicas, já tendo
ali obtido parecer favo-

r� ä
ravel.

Aõ

Puro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ve!2;��:�!fãd�ta folha, rC'���i�=d�'�P��=��] C���:i:;,���n::�
digo jornal, «Correio do Povo>, tornar ii

Rua MI. Deodoro N. 136
li iriam-se írequentemen-

li��l�]l����:;ã���I!::::h:U::U::47par·11 T';����i,�i��tit li �i���;:iJ����i�
LINO PIAZERA II· II nicas e anomalias do

II ASSINATURA ANUAL ;: nariz e da garganta,
-x- ii Cr$ 35,00 !! como sejam amidalites,

Reconheço verdadeira a firma e letra ii ii· taringites vegetações
supra de Lino Piazera.

:: ::'

ii DIR. RESPONSAVEL ii adenóides, desvio do

. Jaraguá do Sul, 1. de Outubro de' 1947. H Paulino Pedri H septo nasal etc.

Em test. da verdade. H ij Verifique qual a cau

Mario Tavares da' Cunha Mello-Tabelião-
'':::::,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�..

,

::eq�:,1t��us e r����a���
move-Ia. - SNES.

•

[oßlliluielio [11i1duiiI
.Conrlnuação

\

Não sofra de indiges-
tões, use

.

Bitter Aguia Puro

���

Cure seas males e poupe seu
.

I bom
dinheiro comprando na

pe'a .\ta comprovada eficácia. FARMACIA NOVA
multo r.celtada. Deve a.r Ullada de ROBERTO M. BORST

com confiança
a que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus arti

.

gos á preços vantajesos.

nO-O acr_edite 'que outros Encontra-se na Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguá
farao aquilo que vo- GR FIe

Art. 151- Dentro dos limites de sua compe- cê não fizer. Inscreva-se
A A LTDA. '- _.I���

têncía, o Estado tornará �fetiva a Ordem Econô- hoje'mesmo como volun-

mica e Social prescrita na Constituição Federal. tário da campanha con- 1:I@@!@@!@®r@@'!'@)@!@)@!@@'!@@!@@!®@!'@)®Y@)®Y@)®�
Art. 152- O Estado poderá intervir na círcu- tra o analfabetismo. �� @}

lação da riqueza, afimde proteger os interesses �,....,.......,.�
Tosse, Asma, Breàquíte, Rouquidão, e Resfriados -

da P��t�Ç1�� �dß �s�:��opromoverá planos de �r··H·"·""·b····�·d"·""··"·7·""i�j �
� TODAS A§ UOLE§TIA§ DO ßPßftnH� HfSPIftHIÓftm .;

aproveitamento e de colonização das terras pú- � ß I iiI' �
Encontram alivio imediato com (., uso do

.

�blicas, preferindo os nacionais e dentre êles, 08 �.l: I: .I. �� ..• I
. .

agricultores e habitantes das zonas empobrecidas � �� n C O m p a IS a v e 1

� o� �::.e��regago�·st:;tdO· assegure �.ós posseiros' tf� Boss Ltda �l � P�ilDrill dI!· Dugjno P�loII!ßl� �
o díreíto de preíerencles na aquisiçao das terras : . .:J (@ L @)

deVO�!�:grafO único _ O pagamento das terras
�:;.:;. j� ê> O PEITORALMAI§�O]�]liE�IDO .NO BRAJ§IL

d
�g���ridas ao Estado poderá ser feito em presta- Vende-se

it®@l®�@U@���@l®®;.®@j@��@.t® J:l

,
Art. 155 - O Estado e os Municipios prestarão .1 moinho de Iubá mar- a

assistencia técnica e material às populações rurais, ca «Tonaní» com pedras
e facilitarão a aquisição de reprodutores, adubos Ituanas de 1,25 metro

sementes, instrumentos agricolas, produtos veteri- de diametro.
náríos e outros, necessários à vida rural. - --

Paragrate único - Essa assistência será 1 peneira cilindrica

efetiva, de preferência, por' intermédio da Fede

ração das Associações Rurais e das Associações
Rurais, respectivamente, quando prestada pelo
Estado e pelos Munícípíos.

Art. 156' - O Estado 'dará proteção às coo

perativas, na forma que a lei determinar.
Art. 157 - O Estado promoverá a proteção

aos menores desamparados e às pessoas desvalidas
Art. 158 - O Estado poderá críar institutos

de crédito ou dêles participar
.

Art. 159 __

o

O Estado construirá, manterá ou

subvencionará sistemas de comunicações rodo
viárias dentro dos respectivos, planos Estadual e

Municipal.
Art. 160 - O Estado organizará e, se neces

sário, de acôrdo com a União e Munícípíes, um

.plano geral de transportes, de modo a ligar en

tre si, todos os seus Municipios e estabelecer

comunicações. com os Estados Iímítroíes.
Art. 161 -:- O Estado estimulará o aprovei

tamento do potencial hídro-elétríco, podendo,
para isso, organizar sociedades' de "<>onomia
mista.

Art. 162 - O Estado e os Municipios pode
rão conceder auxilio pecuniario aos hospitais de
caridade, visando o custeio do tratamento de
doentes recunhecidamente pobres.

Art. 163 - O Estado instituirá o seguro social,
inicialmente para a tuberculose, na forma que a

lei regular. .

TITULO V

Da Ordem Econômica Social

•

1 moinho para benefi
ciar arroz e caté marca
Engelberg.

BREITHAUPT & CIA.

f�IXIB D(M�6U�IRA
o remédio que tem depurado
o sangue d. tres gerações I

Empregado com êxito nas:

Feridas
I;czemas

•• Ulceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! •••

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDIC;AÇAO AUXILIAR
NO TA RTAMENTO DA

SIFIUS".

AVÓ! MÃE! fiLHA!
TODAS DEVEM USAR

VEM.E-II
Duas bicicletas, sendo

uma para homen e outra

para senhora. -

Informações nesta gerenciafLUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

ALlYlA AS CÓLICAS UTfRINAS

BI.,.I
para criauças de
diversos tipos
V. S. encontrará
na Casa Real.

EmDfega-se com vantagem para
.

tombater a. Irregularidades das

funçC5es periódicas das senhoras

é: Calmante a r.gulador dessa.
funções

FLUXO·SEDATINA

Pequeno
Oicionario FLUXO-SEDATINA

. D·CONTRA..SB KII TODA PARTE

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CATABINA S/A. ii
Fundado em 23 de fevereiro-de 1935 l!

---·----1
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 11

DEPEHDENCIIS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ii

il��k AGENCJA�!��!i&���rl;?��?:;efone, 75 !::.i,.!:::Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. desconto••
Curitibanos emprestimOB. financiamentos mediante caução de Utulos comerciais.

'��:���OPOIiS passes. etc.. aceitando doc��::�O!':di��:res em custodia,

mediantei:.' 1:.:Ibirama abona em c /Correntes os seguintes juros:

��:;���nga I 1 Disposição, sern aviso, com retiradas livres ll:l::.[araguã do Sul pera qualquer lmportancia 2%

j�rJ�81�
.

Com Aviso �: �r:i��o;o,��irada.� livres
30i. :::�::::.!:::':::.Laguna Depositos Populares, com limite de Cr$ DO.OOO,M

}t!t�: dep. iniciais a partir de e-s 20,00
Orleans e SUbsequentes a p, de Cr$ 5,00 4%
Piratuba

.

Com Aviso de 100 dlas 5% i';:.i::Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%
Rio de Janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2% li

�l� �:gs��hO Prazo Fixo de 12 meses 6%

:.�:::::::.i::::::::S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

�'a16aquim A economia é a base da prosperidade
Tijucas Deposite as suas economias no

.

Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. l:l.
. VU1!dUeSl�raanga HORIRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas •

Aos sábados das 9 às 11 horas ii
.

�

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

�E�prêsaSulBrasileiradeEletricidadeS.A.
Banco Popular e Agrícola H Matriz: ;.JOINVILLE

Do Vale do Itajai - Matriz: BLUMENAU M (Sob Administração do Governo Federal)

�I .a.a "lt.IS. 1>11.1••• Iltl61111A
••••llIel IM IS•••IE:

Uma Iír.na 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.

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Cor.upá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itóupava,
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeie e Rio do Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Deposilos com juros- d dlsposlção-qsem llrnírê) retirada livre

A disposiçiio conta especial-(s/Jimite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sem avíso até Cr$ 20.000,00 . . . .

Dep. lnlcíal Cr$50.000;00 cjreriradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00
Depositos tom aviso-Ret. dlarla até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas

mjavlso prévio de 30 dies 5'/.; 60 dlas 6'/.; 90 días 61/2'/.; 180 dias 7'/.
Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' /.; Por 12 meSQS 7'/. Deverá ser dado o

avise prevío de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

Dep. populares-(limite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com reti

radas semanais serr evíso até Cr$ 1.000,00 5/12,/.
Dep. limilados-(Limife até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

retiradas de 3.000,00 cruzeíros semanais sern avlso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros �emanai5.. ... 7'/.
Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,
passes, depos;lto& em contas correntes, deposItas de valores, etc. etc.

CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

======Serviço atencioso e rápido
.

A••REIB•• 8i .1J)I�i.
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 de profundidade.

Artligo§ IE�etrlic(Q§ �21ra (Q) Rar
Sortimento completo a variado de LUSTRES,' CA8TIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS.
.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qúalquer capacidad.e.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a 'l.ualquer

pedido de instalação de luz e força.

Canetas Tinteiros, com penas de vidro Df!, GrafiC2 Avenida

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



N a C I- o n a II Prefeitura Municipal oe
. JOfauuH Do sul

. EDITAL
........................................................................

�I................................ De ordern da sr. Prefei·
to Municipal e de acôr
do com o que determina
o DecretoIeí r.. 84, tor
no" público, que todos os

animais como sejam ga
do vacum e cavalar, que
fôr encontrado à solta
nas vias públicas,em con

tra posição ao disposto no

art. 2' do referido Decre
to-lei, serão apreendidos
e recolhidos ao Deposi
to Municipal.
Os proprietários dos

animais apreendidos, se·

rão multados na impor
tância de Cr$.10,00 dupli-

.

.

cado em cada reinciden

Por esse magnifico resultado, o nosso partido, vitorioso nas 27 secções eleitorais, o que bem atesta sua força

contraiu para com o valoroso povo de Ieragué do Sul uma divida de gratidão e a promessa de lhe proporcionar
ela,

melhores dlas pera o futuro.
Jaraguá do Sul, 26 de

Irineu Bornhausen, o ilustre chefe da UDN em ôema Catarina, ha de
setembro de 1947.

.

guiar-nos maís uma vês pera igual vitoria por Intermedio de seus leais com-
GUILHERME HAERING

panheiros de partido e os escolhidos pera ás cargos a serem E1isputados em
Fiscal, resp. pelo exp.

23 de Novembro, e que são: Para Prefeito: ARTUR MULLER.
Obras Públicas.

Para Vereadores: Arnoldo Leonardo ôchrnítt, Albrecht Gumz, Frederlco
Curt Alberto Vasel, Fidelis Wolf, Ioão Oraviano Müller, João Lucia da Costa,
Otaviano Ttssí, Rodolfo Zimmermann, Vitor Raduenz, Albano Kanzler e

Arnoldo Krueger.

União Democrafica
Municipio de Jaraguá do Sul

Resumo do programa de governo municipal
Antes de dar em resumoos principais pontos pelos quais se baterão os candidatos á prefeito e vereadores pela

União Democratica Nacional neste rnunicipío, preciso se toma, rnals uma vês, dar aqui o resultado do pleito pera governador, nas

eleições de 19 de Janeiro deste ano, e que foi o seguinte:
IRINEU BORNHAUSEN
ADERBAL R. DA SILVA
OARLOS SADA

UDN
PSD
PRP

3009 votos
1.493
541

É facil fazer boa diges
tão, quando se usa o

Bitte!' Aguia Puro

"

"

eleitoral,

(?�:: ::::::::::::
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::�.�

ii ���s��:�e�al, :::::.i::::I.:.n07a, bem ceastrurea,
.

sendo em otlmo ponto,
servinde tambem para .::.!.::inllii;OCIO.

:: Informações nesta gerencia H
�.:":::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:1-'':

Perdeu-se
Uma caneta Darker 51,

com a gravação Walde
mar da Costa.
Qúem a encontrou obse

quio entregar ao proprie-:
tário ou a esta redação
que será bem gratificado.

Dito isso, passemos a um resumo dos principais pontos que rra ad

ministração serão defendidos pelos candidatos da UDN :

I. - a) - Desenvolvimento da instrução publica municipal dentro das

leis que regem o assunto e, tendo por bese, um corpo de

professores capaz inteletual, civico e moralmente.

b) - Estabelecimento de bolsas escolares pera que os alunes po

bres e de reconhecida capacidade possern frequéntar escolas

secundarias,' e especialmente de ensino agrícole e rccníco.

I I - A. defesa e incremento da produção agro pecuária.
O municipio de Iaragué do Sul é essencialmente agrícola e todas as

suas industrlas principais buscam nos campos a sua materte prima: a fecula,

Irineu Bornhausen .

do aipim e araruta; a íerínha, da mandioca; o fubá, do milho; o açucer e

aguardente, da cana e, a que já foi a nossa maior industria - a dé lactlciníos - Artur Müller

vem do leite, cuja produção de 1940 pera cá caíu de mais de 50%, segundo dados estatisticos e tende a desaparecer totalmente,

muito em breve, se não houver medida que a ampare.
O que fez o' municipio nos ultimos 10 anos pena amparar e lavoura?

Nada!
.

Ficamos unicamente sob a proteção de Deus e a mercê dos esforços pessoais de cada um, passando, muito em

breve, a ser um município pobre, incapaz de abastecer-se a sl proprlo, pois já passemos a importar ludo que anos atraz exportavarnos.

O discurso que o sr. deputado Artur Müller pronunciou na Assembléia Legtslerlva, no dia 19 de Setembro, é q

realidade dessa afirmação. Dara esse documento chamamos a atenção dos eleitores, os quais o poderão obter' em folheto 'junto

aos dirigentes dos nucleos eleitorais, ou ne secretaría do partido.
A UDN tem como objetivo do seu governo intensificar a produção agro-pecuária, com medidas praticas, eficazes,

dentro das suas possibilidad", e contando rarnbern pára esse fim com a colaboração dos ínteressedos, com as seguintes medidas:

.
a) - Aquisição de reprodutores bovinos e suínos á serem dístrlbuidos pelo interior do municipio;

b) - aquisição de maquinas, adubos e sementes, especialmente pare forragem e melhoria das pastagens;
.

c) - assistencla tecníca e veterinaria pera combate as epizotias que dizimam o gado e as pragas ·que infestam

as plantações, desde as arvores frutiferas até os cereais.

d) - conservação das estradas, sua melhoria e construção de novas rodovias pare encurtar distancias.

I I I Descongestionar os serviços municipais, na melhor distribuição Ga fiscalisaçãu, abolindo quanto possível o

regime do papelório, facilitando ás partes interessedes o cumprimento de seu dever pare com a adrnlnistre

çäo sern atropelos, sem filas, no menor tempo possível,
IV - Tratar da saúde do povo e higiene das zonas urbanas e rurais, fazendo um sisternatlco combate á malarla,

que tanto depaupere o organismo dos operarios e lavradores.

V - Justiça para todos os que recorram á adrninlsrração municipal em defeza de seus direitos, sern olhar parti

dos, raça ou a posição social dos interessedos. .

São esses os principais pontos do programa aprovados pelos candidatos ao futuro governo municipal pela

UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL.

TU D'O POR
,

JARAGUA!

. �.�96 •••Ala
frescos e gal'antidos
Encontra-se na

CASA REAL

r·F�� AN�MICo7
Tomem:

VINHO CREOSOTAPO
··SILVEIRA"

Empregado com roto nas:

Tosses
Resfriado.
BronqUite.
Escrofulos.
Conva leseenças

VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚDE.

A V I S O
POSTO BRASIL

E

DOENÇAS DA PÉLE.
• PRODUTO§ DA::

Ind·u�ote�i:,t�i�t��ia.�I�tri�,�da!vCaanoc-anterl'o TIIDlQlUJl§ma dI te C2l1cad«J)§ ,
.

G
o

'I
Ao lado do BOTEL JARAGUA - Rua Marechal Deodoro N. 587

R.aios Ultra_V.IR.·oIAetlasOeSIX'nfra Vermelhos 111\�(,,� lTrmá]fII\� �o. (jo ;;

\U!U)�J11l li. @.\U!..») U) Bl Comunica aos seus distintos amigos e fregue-

Diretor Médico do Hospital "São José" k
CAIXA POSTAL, 11

�
ses que estamos efetuando venda de gasolina Esso,

_ A1;i:NDE CHAMADOS A QUALQUER HORA _

ARAGUÁ DO SUJoj '. S. Catarina e Óleos e em breve teremos seção de lavagern e

lubrificação e consêrtos de pneus.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..Jaa���� II f'I......tIh.......
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: �............,.-.,....4JP:U� O Proprietario: ANTONIO SCHMITT
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2659-Procopio Pereira Lima Junior-bras. re

que baixa lmp, de sua loja de fazendas e Armarin

hos, Idem.
2660-Paulino Wacholtz, por seu procurador

requer licença mandar pintar sua casa, Idem.
2665-A Firma Adolfo Krursch-bras. requer

licença esrabelecer-se como mercador de gado. Co
rno Requer.

2666-Lothar ôonnenhohl-bres. requer belxa
imp. de bebidas e fumo. Idem.

2668-Marta Mathlas-bras. requer licença cons

truir um mauseléo na sepultura de Oscar Mathlas.

Idem.
2672 - ßarrhezer ôtehl-bras. requer rransf imp.

terreno vendido a Erwíno Karsten. Idem.
.

2673-Alvino Hadllch-bras. requer transf, irnp.
terreno adquirido de Rudolfo Harbs Idem.

�674-Alfredo Duve-bras. requer transf. imp.
terreno adquirido de Guilherme Duve. Idem.

2675 - Henrique ôchaldach-bres. requer transf,

írnp. terreno vendido a Olivio Ferrazze. Idem.
2676-Erwino ßlank-bres. requer rrensí. Irnp,

terreno vendido a Henrique ôchldch, Idem.
2677 - Leopoldo Fiedler-bras requer transf. im p.

terreno vendido a Francisco Pavanello. Idem.
2678 - Leopoldo Fiedler-bras. requer transf. imp.

terreno vendido a Jose Pavanello. Idem.

2679-Leopoldo Fiedler- bras. requer rrensf. imp.
terreno vendido a Luiz Pavanello. Idem.

2680-Hemique Gonzaga dos Santos-bras. re

quer licença colocar uma rebolera em frente seu

predio com os dizeres cefe e caldo de cana. Idem.
2681 - Afonso Píezeira-bres. requer transf, imp.

terreno vendido a João Ersching. Idem.
2682-·Afonso Plezelra-bras. requer transf, imp.

terreno vendido a Francisco Leithold. Idem.
2683-Eduardo Alexandre Machado-bras. re

quer trens]. imp. terreno adquirido de Dominio Do

na Francisca. Idem.
2684-Frederico Hein-bras. requer licença colo- --;--

_

car uma taboleta em frente seu prédio com os di

seres> Concerta-se e Engraxa - se Calçados.' Idem
2685-Adolfo Dix-bras, requer transf imp. ter

reno adquirido de Leopoldo Stein: Idem.
2686-Francisco Modrock-bras. requer transf.

imp. terreno vendido a João Erhardr. Idem.
2687-Alvino Hadllch-bras. requer transf. lmp.

terreno vendido a Erich Harbs, Idem.
2688-Francisco Lelthold-bras. requer transf.

imp. terreno adquirido de : Elíza Doubrawa Plazeíra.

Idem.
2689-G. Rudolfo Fischer-bras. requer vlsrarla

e Alvará de Habite-se pare sua casa nesta cidade.

Idem. .

.

2690-lIca Rau de Mio-bras. requer licença
demolir as construções existentes em seu terreno

sito a Rua Presidente Epitaclo Pessôa. Idem.
.

2704-Karl Freunschr-alernão, requer Certidão

dessa Repartição pera fins de prova perante o Con

selho Regional de Engenharia e Arquiteruarle disen

'do que o requerente acima tem capacidade tecnica e

que sabe trabalhar e fazer pequenas obras ou seja
construções em geral. Certifique-se por Certidão.

2667-Dr. Luiz de Souza, advogado, requer li

cença pare promover renovação, em perte, da �orca

de sarrafos, bem como pera colocar uma escada CI'

.menrede, ne entrada de si residencía. Como requer,
mediante assinatura do termo de compromisso.

. 2671-W. Weege & Cia. LIda. requer baixa

imp. de um automovel particular vendido para fora,

do municipio. Idem.
2691-Alvino F. Lange bras. requer transf. imp.

de uma biCicleta adquir!do de Ervino Vogel. Idem.
2692-Paulo Schiochet-bras. requer licença cons

truir mausoIéo na sepultura de Genoveva Schiochet,
inhumada no cemitério municipal. Idem.

.

2693-Leopoldo Mahnke-bras. requer licença
construir mausoléo na sepultura de Guilhel-me Koch,
inhumado no cemitério municipal. Idem.

2694 - Angelo Beneta bras. requer licença colo

car em frente do predio onde acha-se estabelecido,
uma placa com os seguintes dizeres: Caldo de Ca

. na e Bebidas etc. Idem.
2695-Leopoldo Kreutzfeld-bras. requer transf.

imp. terreno vendido a Hartwig Passold. Idem.

2696-Harwig Passold-bras. requer transt. irríp.
terreno vendido a OUo Anderson. Idem.

2697-Ana Bolduan Berner-bras, requer transf.

imp. terreno vendido a Bernardo Wachohltz Idem.
269B-Alberto Bloedor bras. requer transf. imp.

terreno adquirido de Bernardo Wachohltz. Idem.

2699- Martim BankhardtJbras. requer transf.

imp. �erreno adquirido de Francisco Girolla. Idem.

2700-José 8teindeJ bras. requer transf. imp.
terreno vendido a Leo;JGldo Hafermann. Idem.

2701-Rodolfo Winter bras. requer transf. imp.
terreno vendido a Erwino Krischnski. Idem,

2702--:-Ana Colin Mahfud bras. requer licença
reformar o soalho de seu prédio sito a Av. Getulio

Vargas n' 73. Idem.

Pr�f�itura Munici�al tl� Jara�uá U� �ul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia 21-7-47

Secretaria da
.

Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 21/7/47.

JOSÉ PEREIRA LIMA
Secretario

f�i1ol �e 'CiloC80 �e Her�eiros ßusentes.
O Doutor Ari Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil, na Forma de Lei, ETC...
FAZ SABER a todos os que o presentte edital

de citação, com o prazo de trinta (30) dies virem,
ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa,

que estando se procedendo ao inventario dos bens

deixados por falecimento de Agostinho e Maria De

madei ôartí, e tendo sido feita a declaração de her

deiros de nomes Celeste Dernaté, Emilio Dernaté,
Camilo Dematé, Germano Dematé, Guilherme Derna

ré, Arduino Dematé, Menegildo Dematé, José Derna

ré,
.

Albino, Dernaté, Otilia Demaré, Ida Dernaré Maria

Dematé, Marrha Dematé, Irene Dematé, como ausentes,

pelo presente edital, chama e cita aos herdeiros au

sentes supra mencionados, pera no prazo de trinta

dlas, se fazerem representar, ou comparecerem a es

re Juizo, para falarem aos têrmos do dito inventarlo

sob as penas da Iel-E pare que chegue a noticia

ao conhecimento de todos, se passou o presente

edital, que será afixado as porras do Forum, no Iu- �!""!"!"!""!"!"!""!"!"!""!"!"�!""!"!"!""!"!"'!"!!'!!""!"!"'!!'!""!!""!"!"!""!"!"!""!"!""!!""'!'!!'!""!!""!"!"!""!"!"!""!"!"!""!"!"�

gar de costume, e publicado pelo jornal loca! "COR- CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA,

REÍO DO POVO". - Dado e passado nesta cida- moderna e primorosam·ente instalada do

de de Ieragué do Sul, aos vinte dias do mez de DR SADALLA AMIN
maio de mil novecentos e quarenta e sete.- Eu,

•
.

.

Ney Franco Escrivão o subscrevi. (ess) Ary Perei- CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

ra Oliveira.-Juiz de Direito. Está conforme o origl-
ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

nal, do que dou fe.-
« Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"»

Iaragué do Sul, 20 de maio de 1947.- HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

O Escrivão NEY FRANCO _ .Joinville _

�----------------------.I--------------�

A DIRETORIA

Clube Atletito Baependi
BAILE SOCIAL

l\ Diretoria tem a subida honra de convidar

aos enrs, ôocíos e suas exmas. Familias pera ·-as

eistirem ao ORANDE 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.

VENDE-SE
•. Na Barra do Rio

Oerro, uma casa com 13 morgos de

terra, contendo queda d'agua para
movimentar uma pequena industria.

Tratar com o Snr.
.

RIOARDO ZUMAOH - Rio Oêrro

Clinico �e OI�os, Ouui�os, noriz, fiarlanto
Dr. Araninio Tavares

Pofessor Catedralico de ßiolagia do loslillulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos do especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.·

Assistente do professor David Sonson. no' Rio de Janeiro.

Ex-interno por. concurso. do Assistencia Público do Rio de Janeiro

formado pela faculdade .de Medicina da
Universidade do Rio de janeiro

RLUMENAU STA. CATARINA

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::' ..
..

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residoncia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12 Onde!
iii !! !!i Si! !!!

Comprorei Mois Konto?
Fazendas - Ohapéos - Perfumes

Suspensórios - Sedas
Etc., etc.

POIS ISSO V. .
SEMPRE COHSEGUE·lU CUl

Erico Bpuhns

::::::::::::::::::��:::::::::::::::: ::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::

ii Dre Renato 'W'altgp
MÉDICO

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

H Com cursos de aperfeiçoamento no

ii Rio de janeiro - São Paulo e Buenos Aires.

ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica

H Geral de Adultos e Crianças.
ii Consultório e Resfdencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. :!
g

.

TELEfONE N. 3 ii

H· Jaraguá do Sul - Sta. Catarina _H

jaarguá do Sul
•

/I'
Santa Catarina

I
Casa de Moveis IVitõrio Lazzaris .

� Jaragná do Sul -. Rua Domingos R. da Hova�
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

I
·se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

Itipo. - CAIXÖES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões funerários.
.

CI .

Dr. Arquimedes Dantas I
_I>V8«&.1>9

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

Kühn & Rengel
FER.RARIA

Fabrica de ferramentas agricolas.
Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.
----------------.I--------�-

Rua Marechal Deodoro da Fonseca,

I-:-VENDE-SE
Um terreno com 153

morgos de terra em Itapo
cuzinho-Ribeirão Grande,
inclusive toda a madeira.

Tratar com o proprie
tário'
STEFANO NORILLER

Itapocusinho

A P b Ia
t Antes dá V. S. comprar seus moveis,

O· U ICO· visitp, sem compromisso, a nossa loja,
• onde encontrará, para pronta entrega

-.

e a preços reduzijos:

TRIOS ESTOFADOS em' couro, veludo e gobelin a partir de Cr$ 1.300,00.

DIVÃS ESTOFADOS em veludó e gobelin desde Cr$ 400.00.

POLTRONAS de radio e de balanço estofados em veludo e gobelin a partir
.

de Cr$ 250.00.

COMPLETO: sortim(>nto de tapetes para todt'ls os fins, gongoleum, trilhos

a preços módicos.

CAMAS PATENTE de alta reputação 'par.a casal, solteiros Q de crianças.

ESTRADO DE AÇO americano e galvanizado nacional.
.

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

ISWGI"lIttIA (ÊIUJBII•• DE JULIANO STINGDEN

Rua Marechal Deodoro N. 319 JARAGUÁ DO SUL

i .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Domingo, DIA 5-10-47 -

-

PAG-5 /.,_._-

CORREIO DO POVO»
VENDE·SE IOO�OOOO�OOOOOOOOIOOOOOOOO��OO O rn I QT n r I " Il

00 Àdolf Herrn. Schultze
00 neu O U lJ V

00 MARCENARIA EM GERAL m Irene Pedri, Olicial do

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi-00· � Registro Civil do r" Distrito

to da Comarca de Ieragué de Sul, Estado de San- 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da � da Comarca Jaraguá do Sul.

ta Catarina, Brasil, na fórma da Lei, etc. . . 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00· Estado de Sant� Catarina

PELO presente edita), com o prazo de trinta 00 Mantem um estoque permanente de todos os tipos 00 Brasil.

(30) días, cHa a �GERHARDT W�LDEM�R, .

BAL- 00 de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00 Faz saber q�e c��parece.

LOCK. para os termos de uma Ação Ordlnéria de � INSTALAÇÕES COMPLETAS DE.
� ram no cartono exibindo o� L _

Desquite, reqduerid� por Ed�LA BENET�A BALLOCK � Dormitarias Salas de T�ntar � dt�cumdentos hexbl�l�dos pela lei ---

nos termos a pertçao a tanre rrenscrtta e seu res � C' Escritori 'M . ti t
� a im e se a iutarern para

.---------

petivo despacho:-P e t i ç ã o i n i c i a 1:_ Exmo. 00 opas, scn OrJ.:>S, oveis rus ICOS e ou ros. 00 casai-se: Tome, saúde, usando,

Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de [aragué do 00 MOVE�S AVULSOS COMO: 00 Edital N.2.285 de 30-9-47. como aperitivo, o gran-

Sul. Elia Benetta .Ballock, brasileira, doméstica,

re-e
Cadeiras 00 Daniel Schaldag e Eliese de estomacal

si�ente a rua Berrão do Rio Branco, n" 43, nesta. Poltrot?as tixas e giratorias. w Paupitz BITTER AGUIA

Cidade, por seu bastante procurador, infra assinado
Mesinhas de centro e para radio .

m�
Ele, brasileiro, solteiro,

a�vogad� inscrito fia Ordem dos Advogado du Bra- E en�re muit?s outros. a" "

. lavrador, domiciliado e

SI I, Secção deste Estado e com escritorio na rua 00 Caixa Registradora marca RECORD residente neste distrito, Recrel'o e fstudo
Mal. Deodoro da Fonseda, ne 343, vem de acôrdo 00 Af�mada pela .sua elici�ncia, substitu 00 em Rio Cêrro,sendo filho

U

com o art, 317, nO III, 'do Código Civil, propor a �
indo as CaIxas Registradoras de 00 de Frederico Schaldag e As crianças, em plena

presente ação ordinària de desquite conrra seu ma- 2::a:s elevado custo.·---�--·_-� de Albertina Schaldag. fase de crescimento, não

rido Gerhardr Waldemar Ballock, brasileiro industri- 00 Toda a Iiereadol'la á pronta Entrega ��
Ela, brasileira, solteira devem estudar, inclina-

el, pelos motivos que passa a expôr: I-que se ca- 00 .

RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 lavradora, domiciliada e das, sobre a mesa, du-

sou a peticionária com o Réu em 11. de março de 00 Jaraguá do Sul .

Sta. Catarina
residente neste distrito, rante muito tempo. Isto

1944, conform� certidão de c�samento junto, sob OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOO�
em Rio Cêrro, sendo Ií- representa, para a co-

no 1148, extraída a fls. 55, do livro 16; Il-i-que des-
� lha de Walther Paupitz e luna vertebral, simultá-

re união existem duas filhas de menor idade conso-

i!=!i!I!.$!!�il=!!=ii=il=ii=m!!i!!m=!=i!l! de Olga Maul Paupítz neamente esfôrço exces-

ante certidões junto; lII-que o marido da supl��n f b
(Sezões, Malárias, III Edital N. 2.286 de 30 9-47. sivo e inatividade pro-

te é sócio da ftrrns "Vasel & Cia. Ltda", 'TsJa ,., res �I
Germano Fritz Lenz e longada, prejudiciais ao

CPr�ç1a2 500ndoeoposVsUi
uma quota no valor de. . . .... � .

Mal:i�a��IU�;:���deil'a::: EdeltraBut dAnna Elsa desenvolvimento físico.

r", . 0, ; I que mais ou menos, um ano após iii
_ CUR.AlI,lr-SE RAPIDAlI,""ENTE COM _ III

oe er Concorra para o ores-

o seu casamento com o Réu, esre tem tratado com III _'c\. 1.
1. Ele, brasileiro, solteiro, cimento normal de seu

crueldade e desumanidade a Autora ofendendo-a .iII.'.' '(Capsulas Antisezonicas I.'n,':' lavrador, domiciliado e

moral e fisicamente, espancando-a e 'até ameaçan- III
II residente neste distrito,

do-a a mão armada, e, o que é rnals inteiramente ,!, M'
" III em Rio da Luz, sendo fí-

alcoollsado, a cujo vicio se 'acha entregue. V- que III Inancora· ::: lho do Alberto Lenz e de

em consequencia da vida desreglada do Réu, passou 1'1'1' . Em Todas B F' m Àlvina Píske Lenz.

o casal a residir em casa dos pais da Autora e, '"

as oas armacias ", Ela, brasileira, solteira,

em nada, porém modificou aquele a sua conduta IIIÉ um produto dos Laboratorios MINANC()RAI� lavradora, domiciliada e

tendo por último, abandonado a Autora em casa dos III residente neste distrito,

pais indo para lugar incerto ..
- A visra do exposto, iii - Joinville - Sta. Catarina- ... em Rio da Luz, sendo fi-

verifica-se o caso previsto no nO III, do art. 317 do
MlI!!lE!!i==!i==!!==!!!!!==!!==il==!ii!!!!!!liii!!!!ii!!!!!!!!!ll==lI!!!!!li!!!i!-:j lha de Carlos Böeder e

Código Civil - e e v i c i li _

"
o mau tratamento

���8él!���mlõil8��@!g���@il3ISii!l!-
de Bertha Gussmann Boe-

CI grosserta material, a força fisica ._ (Clovis Be-

Of- M
· der.

blläque, Cod. Civ. Com., obs. 4 no arr. 317). e a leI·na ecaníca Edital N. 2.287 de 30-9-47.

in j ú r i a g r av e - a infração a vida em comum

Alfredo ôchultz e Edda

no domicilio conjugal (Cod. Civ., arr, 231, n" II). - G 1
Koepp

Nestas condições déve ser decretado o desquite Ja era
'

Ele, brasileiro, solteiro,

Autora e do Réu com as pronunclações de direito:
lavrador, domiciliado e

e) separação de bens e de pessoas; b) a condena-
residente neste distrito,

ção do Réu a contribuír com li pensão que fôr . ar- H. KELBE�T I em Rio Cêrro, sendo filho

bitrada na sentença para a alimentação da Autora
de Augusto Schultz e de

que é pobre e das filhas menores, e a pagar as CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS - Paulina Schultz. .

custas do processo e honorários de advogado.- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO Ela" brasileira, solteira,

Requer seja o Réu citado por edíreís.jne conforrni- PEÇAS E ACESSORIOS - lavradora, domiciliada e

dade do arr. 177, nO I, do Cod. de Proc. Civ., e APARELHAMENTO MODERNO
residente neste distrito,

sejam ouvidas oportunamente, as testemunhas arro-.
HABEIS PROFISSIONAIS em Rio Cêrro, sendo ü-

ladas e tomado o depoimento pessoal do Réu, PREÇOS MODICOS.
lha de Ricardo Koepp e

observando-se em tudo as formalldades legais.
de Thereza Laube Koepp.

Outrossim, nos têrmos do art.678 do Código de Pro- Rua :Mal. Deodoro da Fonseca, 158 Telefone, 40 .

Edital N. 2.28« de 1. 10-47.

cesso' Civil, não há necessidade de separação de -Janaguá do Sul - Guilherme Ignacio Hrus-

corpos quando os cônjuges Já se acharem separa�
chka o Martha Wii·th

dos O que n
. , 'f' D

'

�������fiJlêI!JI@8I1!18Sl!IIõBI€!Iil'ilI@l888

, o caso Ja se ven Ica. - a-se a presen-
Ele, brasileiro, solteiro,

te para os efeitos fiscais o valôr de Cr$ 2.000,00.-
oancário, domiciliado e

����:s;���o�sA�ó���� C��ig�âa!nc�:.�s ���.um1e:tâ� �IIII 1111- ���tae�\�a���t:en��st�iho� f�.�·"·.·.·.M..
".·.�.�·.i.·h.;-.. ·+.:.·.-;-..

·"....,.....·.Ä..
·.·.�.....;-.�.·.:-.·�.;-.. :.·.i.··.o....;-.·.�l.l

Cod. ,de Proc. Civ., P; deferimento.- Jaraguá do ...:� ....

,.... . .....

de Francisco Hruschka t l

Sul, 17 de setembro de 1947.-pp; (ass) Arquimedes ('(p'
..

··i)· lon�nlrln VarQton f(K'
· ..

·n e de Thereza Eigner ��: "'�'�"����;"p"��ç"�"�� �:
Dantas.-17.9-47.-17-9-47.-(coladas duas estanpi- il!! UU U Uu � O ull ii ii Hruschka. �

lhas estaduais, no valor de Cr$ 5.00, sendo uma de ii . ii
ii ii Ela, brasileira, solteira, t=

praça vende
.

taxa de saúde devidamente inutilisadas com data:: ii PROPRIETARIO H A�� escriturária, domiciliada
= Engenho RAU Limitada

e assinatura).--ROL DAS. TESTEMUTES TEMU- �� O�!
:: :: e residente em Rio Ne-

: .

NHA�: Edmu�do Emendoerfer, brasileiro, casado,;; ;: Rua Marechal Deodoro, N. 158 �j R H grinho, sendo filha de
!i!:;.

..
•

..·:·..:;,:;.::......·�
...:.:.:.:.::.::.!�

motorista, reSidente nesta cidade.-Eugenio José
�i :: Otto Wirth e de Elfriede n

. dá'

���â�k R;yaS��irr�ercabsr�dsOI'I·el.mrootcoristda resident� nest.a!! S'" .IIS II Wirth. O ��l:;e e::��� tl�i�
• õ

u asa o. operano resl·
-

E para que chegue ao co- d
- hã d' r

-

dente nesta cidade. Helena Krause brasileira domes-
SECÇAO DE LAVAGEM, DEPO- .�:.:;:::� T:::;;:::.

heci-mento de todos, mandei ;��eo,p��� e go��::g.ao
tica casada residE'nte nesta cidade. Ofilia Emendo- SITO D� LUBRIFICANTES, passar o presenh:: edital que Ensine o seu filho a'

erfer brasileira domestiCa casada residente nesta::T COMBUSTlVEL EACES- será publicado pela impren- ler e escrever e êle

cidade. Des p a c h o: - A; como requer. Em 19-9-47. SORIOS, LUBRI-
.:

E
:: "a. em cartório onde' será participará amanhã, em

(ass) A, Oliveira. E para que chegue ao conhecimen- '.1.1 �.J.. afixado dU! ante IS dias. Si dias me1hores, do désti·

mento. de GERHARDT WALDEMAR BALLOCK, ii
O

ii
FICAÇÃO CARGA DE alguem souber de algum im- no Nacional.

�rr:;'��ri�O��:�f�J���::�:��:t;�L�:ifg���Ct�� U »
BATERIAS �N����ERTOS

DE ij��J ri��i7i��:u:e��R�.a::i,��
vo", que se edita nesta cidade. Dado e passado
nes� cidade de Jaraguà d�Sul, aos dezenove dias

�������--�-----�------��----------

do mez de Setembro do ano de .mil novecentos e

quarenta e sete.-Eu Ney Franco, Escrivão o su-'

bscrevi.-(assinado) Ary Pereira Oliveira. Juiz de

Direito da Comarca.-Está conforme o original do

que dou fé.

Jara�'Uá do Sul, 19 de setembro de 1947.
O Escrivão NEY FRANCO

EC I T·AL Uma oficina para
consertos 4e bicicletas,

junto uma seção de pe

ças, bom ponto, e Ma

freguesia.
Informações nesta gerencia

fílhínho, deixando-o cor

rer e brincar um pouco,
no intervalo de cada

hora de estudo.-SNES.

I A��m�r�iallu�
Escrituração Mercan

til - Contabilidade -

Registo de Firmas

Defezas Fiscais·

Contratos - Naturall

seções - Cobranças -

Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO � ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Urn grande sorti·
menta da afa

mada Porcelana S C H MIT,
deste Estado, acaba de

receber a CASA REAL.
RECUPERE O GOSTO E A ALEGRIA DE VIVER

ISabe por que vive sem .coragem, sempre

indolente e sem força' Sàbe a causa do

can�ciÇO e da fral\queza' A anemia in

vadiu o seu ol1lonismo. Se quer ter força
• energia ajude seu corpo com

.

Vende-se

Vende-seUm bungalow em

Corupá, distante da

Estação 3 minutos.

Informações com o

Sr. Erico Borchardt,
na Cervejaria Wulf

I!m Corupá.

Uma Limousine Opel
tipo 1926 em bom estado

com 'bateria e pneus
novos.

Enformações: Caixa

Postal 97-Joinville ou

nesta Redação.

VANÁDIOL
, Livro de Arte Culinaria

Dona Benta
Vende-se na GRAFICA

. AVENIDA.

�i
•

___

r-
-- --..----

----------..--..�--._ --..------
---------I..----

----..--�

OASA TOBIAS
Casemiras - Linhos - Sedas - Tussores - Chapéus de Sol

e de· Cabeça • Roupas Feitas • Miudezas Brinz - Riscados -

Voils - Chitas E mais MIL ·ARTIGOS!

Em ·GU8PP8 aos ppeOt.'s Altos·

RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 652

JARAGUÁ DO SUL' SANTA OATARINA

,.- Preços se....
concurrência .....

PARA BREVE! MUITO BREVE!. .. Sedas desde Cr$ 3,50 O metro

...._I
�

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O NOTAS LOCAIS
Concessões de terras. A Di

retoria de Terras afixou
edital para qualquer re
clamação dentro de 50

Rubens Falcão dias, para os seguintes--------------- requerímentos'de conces'
A Campanha de Edu- do velhas peças da em- são de terras: Guilherme

cação de Adulto veio perrada maquina buro- Jungton, Daniel Glatz,
demonstrar quanto é çratíca, o Ministro Cle- Ricardo Schmidt, Alberto
sensível o espirito bra- mente Mariani veio pres- Gnewuch e Otto Max
síleíro sempre que se tar ao pais o mais assí- Anderson, em Rio da Luz,
trata de socorrer os nos- nalado dos serviços que Walter Schumacher,
sos patricios menos aíor- se poderia exigir a um Rio Cerro; Guilherme
tunados. Há entre as pes- politico educado na es- dos Santos, ßompland;
soas bem formadas uma cola da Democracia, Anselmo Rocha, Angelo
compreenção larga e ge- Empenhando o presti- Spezia, Frederico Curt
nerosa de que é neces- gio do seu nome nesse Alberto Vasel em Rio
sãríó fazer alguma coí- movimento, nem por isso Molha; Oswaldo Bloedorn
sa nesse terreno ainda teria S. Excia. deixado em Jaraguasinho e Ro- ANIVERSARIOS
pouco explorado da "re- de refletir na responsa- berto Haensch, em Itapo- -Fizeram anos dia 29,cuperação" do homem bilidade que iria tomar cú. a menine leanete Thomsen,analfabeto, que existe perante a nação. Era Nomeações. Foram Nome- filha do sr. Sergio Thorn-

Emquanto a direção da ca, fazendo pilherias em'no campo como na cída- preciso muito desprendí- ados os snrs. Alberto I sen, a eenhorite Ana Pies-
UDN neste municipio re- torno da oração da Avede. mento para enfrentar o Maffezzolli e Antonio ke e a senhora Leticia
comenda a todos os seus Maria Não fosse eleLançada em janeiro espirito de rotina e mal- Smeha para Juizes de ôchiochet, esposa do snr.
oorreligionaríos uma conhecido como sofren-do corrente ano, a idéia, querença de que estava Paz em Corupá, e o sr. Clemente Schiochet.
campanha sem ataques do das faculdades menque não deixava de .ser impregnado o endureci- e o sr. Germano Langha- -No dia 50 da exrna
pessçaís, a altura da e- tais, teria ali levado aip.audaciosa, venceu es- do aparêlho pedagógico. mmer para sub-delega- sra. Otília Thiedke Gosch, duca ão 'dos [araguaen- da uns tabefes, em vesplêndidamente, proporei- O analfabetismo era do de policia. esposa do sr. Werner
ses o seus' adversaríos so dos safanões que lheonando majestoso espe- uma desgraça irremedi- B d d t N dí -O Cosch, e da sre. Hilda
politicos descambam pa- deram.táculo a que hoje esta- ável. Já nos haviamos O IIS e pra a. o �a o

Stoinski esposa do sr, ôll-
t dl d Mas no dia 25 de No-'. de Setembro festejaram Sroi kí ra um erreno igno osmos assistindo. E pro- liabi�uado_ á desprimoro- seu 250 aniversario de vestrNe. ü fm� I,

assou a que vivem nas sargetas vembro, a populaçãovável, assim, que, dentro sa sítuação que nos co-
casamento o casal Leo-

_. o d � .

p I dos esgotos. culta do município, daráde dez anos, o Brasil locava entre os povos ld S h idt Alzi Pí data natallcie do snr. Pau-
Deixamos sem respos- a devida resposta aosd po o c mi - zira 1-

I' f') dri di t d t
h b

tenha podido libertar-se menos cultos do mun o.
.azera Schmidt resídente mo ....e n, Ire or es d

ta as acusações que a. que aqui enc em a a�-da maior de tôdas as Estávamos, sem que em Joinville
' folha.

. goram se fazem ao can- figa e cospem depoísinfelicidades - o analía- talvez nos ap�rcebesse- Ao distint� casal es ,-Na mesma data fize-
didato Artur Müller, por- no prato em que comen.betismo.Êsse analíabetís- mos, cavand? a �epultu- cumprimentos do "Cor- ra� anos a. senhorlte Ro-
que ele não precisa, pe- _mo nunca recebeu um ra .onded, maIs. cedo bO� reio de Povo". sMallnta HCostat' Ce â senhor� rante a opinião pública, EM BREVE!ataque "frontal". Desde mais tar e, veríamos ai- er a ors orrea e.. de defeza pois' tem aque começamos a ter xar ? �orpo ina�imado O nosso jardim. Queria- menino N�reu !omaze�ll: ..seu favor' um passado

I A qASA REALconsciência da nossa ví- da pàtría. O Brasil e�- mos fazer um apelo ao -: TamD.er:n die 2 fOI
que por si vale por res- recebera. semanalmenteda como nação, êle ores- centrava-se nas �ondl- público .para que zelas- o. die netalício d� se�ho posta, e não lhe ínteres- TOMATES FRESC��,ceu no organismo indi- ções dêsses orgamsmos se 'no que dele depender rite lolanda Martl�s, filha
sam conceitos dos .des- diretamente de J und I a I,gena de tal forma que aos ,gua.is a simples 'pa- pelos nossos jardins pü- do sn�·. José Martlns.

. peitados. Estado de São Paulo.parecia impossivel elímí- nacera Já �e nada adIa�- blicos. -D�a 5 pa�s�)U o arn-
Mas o que não pode-na-lo.Algumas tentativas tava: convinha submetê- O encarregado desse versano n�lallclo do snr.

mos deixar sem o nossoforam ensaiadas, aqui lo a u� tratamento q?e, serviço muitas vezes ve- �eme Tobias, do c�mer- protesto, são uns versie ali, com o intuito de contrariando a terapêu- se na contingencia de CIO desta praça aml�o a
nhos muito ordinárioscombate-lo; mas eram tica ge�almente empre- chamar a atenção para qu�� desejamos mutras
que os perrepistas e A Companhia Bittertentativas isoladas, des- gada, VIesse a atuar de que não sejam colhidas feliCidades

.
. caudais e digamos tam- Aguia Limitada, com seutinadas a desastre certo maneira mais pronta e as flores' ou até hastes Na mesma data ":Ian.lr bem certos elementos estabelecimento em Mar-pela falta de unidade e enérgica, poderá parecer para replantio. Bona, filho do snr. HIlarIO

pessedistas por ai andam celino Ramos, enviou-nosde comando em seus que exa�eramos, Que.m Ultimamente, de noite, Bona.:. a espalhar e no qual diversas garrafas de Biobjetivos supremos. Ca- quer, porem, que conSI - até animais soltos ali en- -Amdà dia. � o snr. são taxados de "vil ca- tter Aguia, de sua fabrida um queria fazer obra der� que ?5°!o,da .popu- traram e amassaram as Roberto MaUriCIO �orst, nalha" as pessoas que cação.sua, pessoal, e isto era laça0 brasIleIra aCIma de roseiras e gramados. comp�te��e farmaceutlco. e estiveram na Convenção A bebida, já consa graimpraticável ante a vas- 18 ano� ��o an:'llfabetos, Amemos os nossos jar· propnetqrlo da Farmacla
Municipal e. bem assim, da com diploma de hontidão do nosso território. conclmra ImedIatamente dins públicos que tanto Nova, desta, praça, e o outros versos estes mais ra na exposição do RioO resultado foi o q�e pela gravidade do sinto- embelezam a cidade. menino Wantoih

. Bo�·ges. graves ainda, 'espalhados de Janeiro, em, 1938, ése viu - boas intenções ma,cuja otiologia é, sem Cuidemos deles. o estudélnte WaldIr SI�ds- em Nereu Ramos por um um' exelente produto,serem destruidas no nas� dúvida, esta
.

Campanha
Emilio chlag .. A 6 Da. Olga Neltzel medico que tem fa.lta de que não temos duvida.scedouro. A palavra de desencadeada na hor.a .

Remoção. O sr.

't Sc�mldt, esposa. do sm. diversos parafusos, e uo em recomendar ao pubh-ordem havia de necessá· decisiva do recrudeSCI SIlva, q�� por mUI os Guilherme Schmldt.
qual se procura menos- coriamente partir do go- mento do mal. anos aqUI. �xerceu com -Ontem passou a data
prezar a religião catoli- i Gratos pela oferta.verno. O govêrno é que Tenhamos confiança, I grande

atIVIdade o �ar.gL natalicia da exma. dotflseria, no caso, o elemen- na ciência dos que pro- de agente de' estatIs!Ica Paulina Pedri Franzrier,to que estàva faltando e cur�m salvar o �rand� I acaba de ser remOVIdo
esposa do snr. Affonso

que, por s'eus orgãos enfermo. � sua VIda
..
E

I Viajantes. Em vi�ita a seu Franzner.. .competentes, traçaria os a nossa v.ld_a. E a
.

VIda cunhado, snr. Tarcicio t:-?S a_mversàrJ�?tes �srumos à Campanha. Foi d?s que Vlrao d� ..

-

"'''1 de Motta, encontra.m-se a fehcltaço�s do Correio
o que compreendeu, em �os e perguntarao o que passeio em Jaraguá, os 1 do POvo.

_momento assas oportu· fIzemos para preservar o snrs. Manoel dos Santos - A��nha passa. a da-
no, o Ministério da Edu- Brasil.

e Nivaldo Ruthes, resi. ta natallcla da ge�td .

se-cação e Sande.
dentes em Araponga, nhorita Irene �edrJ, fdh�Rompendo com uma

Caml'n�onetes Norte do Paraná. do Sur. Henr.lque Pedn,tradição de conformismo
e est:revente Juramentadoindesculpavel, para a do cartorio do Registroqual não havia como VENDEM-SE duas 1iJí1- Civil desta cidade.

cruzar os braços frente minhonetes, em perfe'!'to BITTER AGUIA A distinta ani\'ersá-
a realidade brasileira no estado. Informações na

'

PUR O riante os votos de felicf-setor da alfabetização Sociedade Grafica Avenida Ltda. é um aperitivo cientitico dades do «Correio dodas massas e substituin- Av. Getulio Vargas, 350 � . Povo»

elemento que
estava 'faltando"

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
.COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

,�yJ.O V1RCl'A-,.J �OA� <7
(t� \iHm INDUSTRIAl.
JOINVILLE

•

i\ mcis importcmt<;l Companhia de Capitalização da America do_ St·1
Amortizações de Setembro de 1947No sorteio de amortização relizado em 30 de Setembzo foram sorteadas'as seguintes c:ombinações: '

Todos os titulas em vigor, portadores de uma des combinações supra, serõo
imediatamente amcrtizados pelo capital garantido o que têm direito..

SÉDE SOCiAl: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Qvi.tandc:i (Edificlo Sulocap)
Inspetores e Agentes em todo o Brasil

,

Y K A

V P N

'N R J

K ES F

F N N

'J L V

Informações com o sr. G. RODOLFO FIS HER

Um Contraste

Bitter Aguia

Livro de Arte Culinaria
Dona Benta
Na GRAFICA AVENIDA

Barato
Vende-se uma car

roça, com urú animal..
Tratar com o Bnr:

Álberto Sthaelin,
Nesta

f'JfJ�
tt••••

'.,"!/at/)! conserva o tecido da roupa porque lava facil.mente e com rapidez .v�====� ��������__�_ni ��------

çtRMENTO
�t{lEIRDS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


