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Cathaf fàZá:h{er��eeb%u,
a familia Ihái���!-,j�,"!if�in-

'TELEfONE N0. 39 tes telegramas: i� AI

�CA�IX�A�P�O�S�T�A;L,�1�9�,!,!!!,!,!!!!!!!!,!,!!!,!�,!,!!!,!!!!!,,!D�ir�e�to��r�-R�es�p�0�n�s�a�v�e�l:��;;;;";';��;;..!�������������!!!!'!���"!""'!!!!'!!!!II!II!'!!'!"!'���� bus e familia, Viuva.'Car-

ANO XXVIII - JARAGUA' DO SUL Domingo, Sta. Oatarina - N. 1435 los Albus e filho, Geral-

4������ ����������__ , �� • �__
--

__".._--__ do MarquardteSenhora,
;;;;; Viuva Buek, Família Hu-

Cincoentenário de Corupá �e�������rJ��turE!I�!��
doerfer e familia, Pastor
A. Schneider e familia,
Ernst Bendhack e senho
ra, Adolfo Klüwer e Ia
mílía. Familia Alfredo
Keng, Alfredo Krause e

familia, Teofilo Zadros

ny. e familia, Ary Pereí-
«ônr. Presidente: I zation Geselschaft-, e suas ra Oliveira e família,

Sem menosprezo ao amor ferreis terras, desenvolveu- Walter Schmidt, Admi

que. temos pela pairla em se vertiginosamente, sendo nlstração e funcionarios

comum cada um de nós elevada a distrito de Ioín- do Banco Nacional do

tem re;ervado em seu co- ville, em 7 de Julho de Comercio, Dr. Luiz de

ração um lugar onde guar- 1907, isto é, dez anos de- Souza e família, Oswaldo
da com carinho todo es- pois, sendo 'seu primeiro Buch efamilia, Rudi Ne
pecial a dedicação que tem intendente o sr, Ernesto belung, Nestor Luz e Ia

ao rnunlciplo onde nasce- Rueckert, já falacido. milia, H. Borges e íamí
mos ou estamos radicados, Segundo publicação do lia, Arquimedes Dantas e

ou melhor' onde esrebele- Departamento Estadual de família, Alex Barg e Ia

cernos o nosso lar. Esteristtee e artigos publí- mílía. Mario Tavares e

É justa esta reserva de cedes no jornal «Correlo familia, Waldemar Dou

simpatia pela terra onde do Povo», fontes onde co- brawa e familia, Vva.

temos tudo o que mais de lhernos estas notes, a pri- Oscar Mathias e família,
perto nos diz respeito, on- mitiva concessão era de Julio e Inês Maffezzolli,
de desfrutamos nossa e- 600000 hectares de terras, Carlos Walter, Emílio
xistencia, onde convivemos feitas pelo governo do Artmann e familia, José

com parentes e amigos e, Estado em 1865, aquela I. Copi e senhora, Wer�

de onde, quando nos a- companhia.' ner Metz e familia,Otili�
parlamos temos tantas Sua area atual, �ois o 'I'iegs, V:v.a.Emili? .Piaze-
saudades. distrito foi íncorporado ao ra e famIl�a, Familía G�r-
No dia 7 do corrente, rrtunicipio de .laragué, man? Stein, !?�dro. Bina

snr. Presidente, o distrito, quando este foi criado em Martins e Iamilía, FIscher
de Corupá, eX-Hansa-!19õ4, é de 437 quilometros Junior e senhor�� Alva

Humboldt, festeja o seu quadrados e sua popule- ru Neves. � fam.lha, .San
cincoentenario de. fundação ção deve estar beirando o to � �amlha, Wleenich e

e, sendo parte Integrante numero 8.000. dos quais Iamilia, Ro-dolfo Olsen,
do municipio de Iaragué cerca de 2.000 na zona José Facciola

do Sul, onde resido, man- urbana, Isto é, a vila de
da esse arnor especial de Corupé. que deu o nome'---------

que falei, que ocupe por ao distrlro e que significä VIS ITA

momentos esta digna As- «terra de planta», tendo Procedente de Ponta

I se.mble,ia, . tran�mitindo _

a a referida vila 395 _pr�dios. Grossa, encontra-se nes
, i·mH�hil �n;f.!.8e�va�c.por Ié1QI-"'Pal'.ã� Jezer.Jdela de ta cidade tendo nos da-

festlve data. sua produção, basta citar do o" prazer de sua vísí-

Embora já ali residissem que a sua colheita ebran- ta, o jovem ginasiano,
pioneiros brasileiros. es- ge 1.210000 cachos de Tertuliano Passos, filhö

ses brevos sertanejos que bananas, sua principal do Tte. Passos.

foram os Bandetranres plantação, 40.000 sacos de O ilustre jovem é so

dos sertões e que em 10- milho, 7.000 de arroz, e brinho do nosso amigo
da parre abriram as pri- 7.000 de batatinhas, con- Hermilio Ramos.

metras clareias para abrl- correndo para com as Ao� visitant� os votos

gar os imigrantes, a colo- rendas publicas com dois d� boa estadia em nossa

nisação propriamente dita milhões de cruzeiros anuo,
CIdade.

começou em 1897; quando almente. --,------,

em 7 de Julho, ali chegou Alem de numerosas es-I dor deve com justa razão
com sua familia o sr, Orto coles rurais, possue dois orgulhar-se do que repre
Hllbrechr, tradicional tron- grupos escolares, um se- senta na economia cetarí
co colonial ainda ali do- minario dos pedres da nense pelo seu trabalho e

miciliado. Congregação do Sagrado para- o bem da coletivida-

Devido a atividade co- Coração, uma casa de sau- de.
lonisadora da concessio- de diversas associações Por esse motivo, Si'.

naria-Humburger Coloni- recreativas. Presidente, eu requeiro a

E um importante centro V. ExCia. que se 'dign�
_---- ..:......_ ferro-viario, pois a sua si- consultar a casa se con-

tuação ao pé_ da serra, de sente Que na ata dos nos

São Bento, é ponto prin- sos trabalhos, seja inscrito

cipal de desdobramento de um voto de Congratula
trens, estando ali impor- ções pela passagem do 600
tantes oficinas. aniversario da fundação
Predomina no distrito a de Corupá. e, si aprovado,

decendencia teuta, entre- seja dado conhecimento ao

meadil; no entanto, de poder executivo daquele
nucleos italeanos e polo municipio para que o

nezes. transmita aos moradores
Povo ordeiro e trabalha, daquele distrito.

De HILDEFONSO IUVENAL para o «Correio do Povo»

Uma prOPDlielio ill!l!rli1djl
--_.�-_ ...._---

Em todo o Estado de Santa
Catarina, principalmente ao norte,
na vastíssíma região que vai de
Serra Alta ao vale do Itajai, onde
o motociclo de duas rodas é o

o meio fácil, comum e proprio de

condução do operario das fabricas
ou das construções civis, do em

pregado no comercio como do
trabalhador das ruas, das donas
de casa que vão ao comercio dís
tante fazer as compras ou à outras

diligencias da vida domestica cau

sou a melhor impresão e o mais

justo contentamento, a 'benemeríta

sugestãO do ilustre representante
de Joinville no Congresso do Es
tado, Sr. Max Colin, incontestavel
mente o mais prestigioso politico
daquela manchester catarínense.
no sentido da abolição do imposto
a que estão sujeitos o referido
veiculo.

Conforme explanou brilhante
mente aquele prestigioso e concei
tuado representante da V.D.N., o

imposto que era anos atrás, de 5
cruzeíres apenas, no Municipio
de Joinville, Ioi gradativamente
majorado, de ano para ano, de
maneira que o possuidor de uma

bicicleta, adquirida exclusivamen-
. te para sua íacíl e privativa con

dução, paga hoje, anualmente, 50
cruzeiros, e ainda maís: despeza
quasi superior, com o emplacamen
to do veiculo, pois, além do corres

pondente ao valor (Ia pl�ca,1.8.e19s;
papeis, percentagem á f1elegacía
de Polícia e outros emolumentos.

Ora, como sabemos, a bicicle
ta não é, nesses lugares, sínão
o cavalo mecanico do pobre ho
mem do trabalho, usado tão so

mente para facilitar a sua condu

ção, no longo percurso que vai
da sua casa de moradia, á oficina
onde trabalha. Representa para o

homem dessa região, o que' o e

quino de montaria representa pa
'ra o homem da serra ou do Pampa.

Sem a bicicleta êle ê o mes-

mo que o gaúcho ou o serrano,
sem a sua inseparavel montada, é
devéras penoso e quasi ímpossí
vel, para os que mourejam no tra
balho assalariado das fabricas e

oficinas e outros, nas cidades de
Joinville, Blumenau, Brusque, Ja
raguá, São Bento e Itajaí, vencer

a pé, duas ou mais vezes, ao dia,
o percurso de muitos quilometros
que distam, por vezes, da casa

da família á fabrica ou oficina.
A bicicleta do operario não é

artigo de luxo, como não o é o

muar. que transporta o homem do

campo ou o bovídeo que ajuda o

da lavoura a lavrar a torra, e ain
da conduz a colheita para o mer

cado, vencendo íngremes caminhos,
palmilhados a custo pelos pobres
eleitores, quando se demovem dos
seus lares, para votar naqueles
que lhes prometeram estradas, cu
JQS traçados lhes são desenhados
na imaginação, mas desaparecem
logo, como os trilhos das caravanas

nas areias movediças do deserto.
A gente laboriósa de Joinville

que sufragou nas urnas, o nome

do honrado e bemquisto industrial
sr. Max Colín, para representante
daquele adiantado Municipio no

Congresso do Estado, há experí
mentado, com razão, grande orgu
lho e satisfação civica, diante o

eloquente testemunho patrlstl
co, humano e benemerito Interesse
'pel(}s Immildes daqllela..e .demaís
comunas, onde a bicicleta e veícu
lo indispensavel e útil á condução
individual dos que laborejam nas

oficinas e nas fabricas, nas artes
e oficios, promovendo o engrande
cimento material da terra catarí
nense.

Pois uma proposição beneme
rita e acertada, merecedora de a

aplausos gerals e que não podia
I deixar de ser devidamente consi
derada, porque visava o beneficio
de milhares de catarinenses po
bres, mas dignos e laboriosos. .

Crescem as atividades
esportivas nos EE. UU;I
Washington (U.5IS) -I Ainda está escasso o equi
Espera-se que· os norte-a- pamento femenino para
mericanos despendam cer- golf, bem como motores

ca de 420 milhões dolares para lanches.
em artigos de esporte no

corrente ano - aproxima
damente o dobro do que
era gasto anles da guerra
Esse aumento é atribuido
ao crescente interresse
pelos esportes, particular
mente entre os veteranos
de guerra, e ao fato de
que o eqnipamento está
se tornando disponivel em
maior quantidade pela pri
meira vez desde antes da

. guerra. Um ano atráz a

maior parte dos artigos
esportivos eram escé;lssos
Hoje, o mercado apresenta
abundância de bolas de
golf e tenis, caniços de
pesca e bicicletas. Ainda
há dificuldades em se ob,
ter «bats» de «baseball»

Recebemos, com data de
2 do corrente a

comunica-Ição de haver sido instala

do, a 22 de junho findo, o
diretorio dislrital da União

Novos Helicopteros Democratica Nacional de

Para a Lavoura Rio Negrinho, municipio
de Serra Alta, tendo fica

Vashington (USISrA do assim constituido:
Bell Aircraft Corporation Presidente, Luiz Bernardo
anunciou um novo heli- Olsen; vice-dito, José Bail;
coptero especialmente secretario, Euclides Ribe!
destinado aos trabalhos roo tesoureiro, Pedro Ja.
de polvilhamonto quimi- bl�nsky; membros: Olim-
CO da lavoura, a firn de I pio de Souza Freitas, João
eliminar �s p�agas. Den- José Pereira, José Brey,
tro de dOIS meses deverá Militão Koening e Luiz
estar pronta uma enco- Engel. Foi escolhido para
menda de 35 deste �pa-
relhos, esperando-se que

DECRE"TO.igual número o esteja
antes do fim do ano.

LIVRO DE OURO
Contribuiram ainda, para a construção do salão

«Cristo Ref» os seguintes:.. �)'
"\

Vitorio Vitkow. � ,

N 82
Vitor Erumede� ""

OsmailfJ'Qra�s " , .

. � � �.�

José pamplona
João Klein
Eugenio Berloldi
Heleodoro Borges
José Gaia
Elias Nicoluzzi

Art. 1.-Feriado Municipal a data de 7 dt' Julho Pedro Gerent
de 1947, comemorativa do Cinquentenário da fun- João Ferminio

dação do distrito de Corupá, dêste Municipio. Leopolpodo Klein

Art. 2'-Revogam-se as disposiçõesem contrário. Friçlolino Martins

Prefeitura Municipal de, .Jaraguá do Sul .em Ardoino
.'

5 de Julho de 1947. . Horacio Pradj� . 'io�
As) � .JOAQUIM PIAZERA I João Manfrini.,..

Prefeito Municipal Ermen�gildo :�
• • r

U_ D_ N-
DIRETORIa DE RIO

NEGRINHO

o deputado Artur Müller, apresentou e111

data de
.

3 do corrente, na Assembléia
Oonstituinte o seguinte voto de congratu-

lações pela data do cíncoentenärio
de Oorupá:

Na hora do

aperitivo, tome
Um Calice

de

DITlER AGUIA
Puro

Pró-Salão «Cristo Rei»
represelltante junto ao di
retorio municipaL o snr.

Frederico Lampe.
Cr$ 200,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
50,00
60,00
50,00
50,00
60,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

Figurinos Novos
Na Tip. Avenida

O Prefeito Municipal de Jaragná do
sando da atribuição que lhe confere o art.

V, do decreto-lei nO 1.202, de 8 de abril de

D E C R E T A:

Sul, u-
12, nO

1939,

·��i
Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, Jabotica
beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniferas, PaI·

meiras, etc., etc.

PBÇAM CATALOGO ILUSTRADO

LeopoldoSeidel- OORUPÁ
., .

..':
".; .:

'<,

fi .f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,AtençAo. � Tornos Mecanicos �

De PrecisãoAtençAo!
_------

RUA GEL. EMILIO JOURDAN N. 62

JARAGUA DO SUL
Por motivo de mudança de ramo de negocio, resolveu

LIQUIDAR
todo seu estoque de Fazendas, Sedas, Ohapéos, Rou

pas Feitas, Perfumarias e Armarinhos em geral.

Com Grande Abatimento,

:' COlln8íJ"cio e ....dustria

Germano Stein S.Ä.,

menor Tempo possivel.

Ja começou dia 1. de Julho
A V·I 5 Ono fLIXIB Df BOfiUfIRA

.....
I

.. Proibimos terminantemente á todas as pessôes
sern licença especial dos proprietarlos de e�trõr em

nossa propriedade situada nos fundos do RIo Novo

Alto e Rio dos Correas para caçar etc.

Não n05 responsabilisamos pelo que' possa aconte

cer aos mesmos.

Corupé, em 18-6-1947
Mauricio Germer e Artur Benz

o remédio qua tem depurado
o sangue d. tres gerações!
Empregado com' êxito nas:

NÃO DEIXEM DE VISITA,{t. Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! •..

APROVEITEM ESTA OPORTUNIDADE.

preços abaixo do custo

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

III DR. SADALLA. AMIN li
II CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS ii
li ESTADO'S DE SANTA CA.TARINA E PARANA ii
li « Rua Abdon Balista - defronte "A Noticia"» 11
ii HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii

!!�! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�-�Jii.0�i;ii;ni.viiiiiiiiiiiiliiiii�iíiiieiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! "MEDICAÇAO AUXILIAR
- NO TRATAMENTO DA

SIFILIS".

LI,

.

.

ELIXIR DE NOGUEIRABELOS E DEMAIS

nFfCCOES DO
Grande Depurativo do sangue

Anunciem nesta Folha

�jl�D=P=.=R=e=n=.a=t=o=W"�a=1=t9=P=-��=C='I·n�iC!l=de·�O�I�O�S,=ß�U��i�O�S,�n�;�l,�fi��rU;;=-,8�;;'18TI=t==A=Ç=ft=A=D=E=C=.N=E='N=y=r=O===!.:.!: CIR'URGIA GMERÉALDE1 ECSpOECJALIZADA::
U U

.,

Dolorosamente compungidos pela
Dr. Arrnínio Ya:vares írreparevel perda de sua querida espo-

ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii Professor CQtedr�tico' de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis se, mãe, sogra, avo e bízevo
ii Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii Ex-Chefe GaS serviços clinicas e clrurçtcos da especialidade. no
.. :: Hospital de Caridade de Fiorian6polis.
ii Doenças de Senhoras - Partos - CIinica 1.; Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

ii Geral de Adultos e Crianças. li Ex-Interno por. concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

!! Consultório e Resideacia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !:

�ii TELEfONE N. 3 ii formado pela faculdade de Medicina da

i! Jllraguá do 8ul - 8ta. Catarina ii Universidade do Rio de Janeiro
.. ::

BLUMENAU 5TA. CATARINAI
Socie�l�e _ Colarinease

�2 Me�icißo'

I\1argarida Micheluzi Tomaselli
que o bom Deus chamou a 'si no dia 26 de
Junho, com o idade de 82 anos.

As farnillas enlutadas vem externar, por
este meio os seus sinceros agradecimentos e

manifester o seu reconhecimento as pessoas
amigas e de suas relações que as confortaram
durante o transe por que passaram e também
a todas as pessoas que enviaram corôas e

Ilores e acompanharam os restos mortais á
sua ultime morada.

Convidam pera a misse de 7° die, . que
será celebrada die 13 do corrente, as 9,30 ho
ras da manhã na Igreja de Guara Mirim.

Duas Mamas, 1°/7/47
FAMILIA TOMASELLI

BITTER AGUIA
é um possanre estorne- Vende-se
cal, feito de raizes me-

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

II==========1 com amplos terrenos, servindo as casas pera resi
dências e constituindo-se em- excelente ponto pera
comercio.
Tratar com os srs. Theodoro ou Afonso Schwartz,

no mesmo local.

Florlanopclls 24
[unho de 1947.
Senhor Redator.
Tenho a honra de '

comunicar a V. Excia.
que, em sessão rea

Iizada em 21 do cor

rente, foi empossada
a nova diretoria des
ta sociedade a qual
ficou assim constí
rulda i

Presidente: Dr. Ar
tur Pereira e Olivei
ra; Více-pres: Dr.
Paulo Fontes; 1'.
Secretario: Dr. Blase
Fareco: 2: Secretario
Dr. Fernando Wend
hausen; Tesoureiro:
Dr. Armando Assis;
Orador; Dr. Polidoro
S. Tiago.
Sirvo-me da opor

tunidade pera apre
sentar a V. Exle. os

protestos de minha
alta estima e apreço.

Dr. Blase- Faraco
10 secretario

1
••••_,I===='.,••I!!!!!!!!!!!!I!H�••�I._••_II_I._,._H_H-�:!!!!!!!I!!!!!!!.I

1111;_J:.....,..;;;;;iiiiiiiiiI.;_;;_n�âi�;ii;;;;:;;;;i=---;iiliiiiliiiillli�
•• ••�..

m Febres {Sr:�:iu����i"'. IIii 1-� � Maleitas, Tremedeira:::

I - CURAM-SE RAPIDAMENTE CO:M - II
i "Capsulas Antisezonicas m
-

II Minancora" OI:

I� Em Todas as Boas Farmacias I
I É um produto dos Laboratorios MINANCORA m
fi - Joinville - Sta. Catarina- I
iS!fE!iiIIliiiiII!p.I!!\!!E!!iii!!!I!i!I:!!!!!;!E!!i!!l!!!.�J!!!!!i!!!i!niiEl!!!i!I!!!i

t
AGRADECIMENTO
Profundamente comovidos pela

irrepára,-:_el perda de su� querida es

posa, mae, sogra e avo

Cea,oveva Schiochet
que o bom Deus chamou a si no dia 26 de Jun
ho com a idade de 72 anos, as farnilles en

lut�das vêm externar, por este meio, os seus

sinceros agradecimentos e manifester o seu

reconhecimento ás pessôas amigas e de suas

relações que as confortaram durante o transe

por que passaram e tambem a todas as pes
sôas que enviaram corôas e bem assim ao

rev. Padre Alberto.
Jaraguá do Sul, 1°/7/47.

FAMILIA SCHIOCHET

'lAS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO I N FA L L I V E IS
Nd, Prisão de Ventre
e nas mo lestles do
FIGADO

ESTOMAGO
I' INTESTINOS
Fdstios, Azid, Vomitos,
Pes d d e los I I n d i s 9 e.s t õ e s,

Co li c e s do Figddo.
Gazes. Digestões Penosas,
Dôres no Esfomdgo,' Mao
Hellte, Retenção de Bilis.

� --o;;;.._

Vende-se em toda' parte.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

DE SOUZAD... LUIZ
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
, , �����!!!!!!�!!�!!!!�!!!!!!!!�I', ����.������ : ��� j ���� ?._.� )

..���� l..��.' ��� � :.�.�� �....•
2

'.
�::::::;�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�@�®f@®f@®,!,®®f@®f@®f@®f@@!'@)@!@®,!,®®f@®,!,®®� I
BITTER AGUIA

@
Tosse, Asmaf Brenquíte, Rouquídãe, e Resíríades

Ç®
é a vida do seu es- CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

{@ TODAS AS MOLJESTIAS DO ßPHRflHO RfSPIRHIÓftm @j tomago. CRIA�ÇAS, D����;ASIN��R�:L:
TROPICAIS,

(® Encontram alivio imediato com (..< uso do �. Vende-se - Eletricidade Médica-

®5 I n C O Dl P a r a v e l@Uhten..lndutotermia,BisturiEletrico, Galvanocanterio

P -, I d ft
·

P I I � rua c arre e .1 Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

� �I Ola I! ngleß I! o I!ßll! @j pe�fre���res!���. o sr. Diretor Méd�oAd� °H�spftal-"SãO José"

ê) O PEITORAL :MAIS CJONDE€CIDO .NO BRASIL @) OARLOS NASS --- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER' HORA -

lt®®&®��@.i.®@;®�@P..@@J@@).@@).®@l®� Rio Cerro ;��;�;g��;,:;ggg;;;;;;;g;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;g;g;g;;;gg��g�g;;;;;;;;;;;;;gg��;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;g;;��;gg;
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preços.
..- Aproveitem esta ocasião que será Precisa-se. de um Capataz

ld f T A Junta de Allstamen-
bem servI

.

O. de preferência com pequena arm ia, com
to Militar de Jaraguà do

• bastante prática em criação de gado, Sul, pede o compareci-

V· t G h V· t P d carneiros etc.
.

mento URGENTE dos
ln em an o c@:l ln em oupa o Apresentar-se na cidadãos abaixo relaci-

����������������=���=��.����������� Fabrica Gosch Irmãos R. A, onado� que deverão re-

. !(===O'''L''''I''''V'=E'"'T''=T'=i='==�� Rm In � b I � Il
Ku" hn

• �!�lr2���g;ci: ���:
!! ii I PJ' O" 1 d & Rengel fazer a expedição de

rene e ri, ticia o

Registro Civil do r? Distrito seus certificados de 3a•

da Comarca Taraguá do Sul. �.., E R R A H I A categoria, que já se a-

Estado de Santa. Catarina Fabrica de ferramentas agricolas. cham confeccionados na-

Bras 1. quela chefia:-
Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc. B t ld L h t H I

� �
Faz saber que comparece-

er o o e ner, er-

.. ,) \' ram no cartorio exibindo os
• muth Briese, Hemann

( � documentos exigidos pela lei OO�������s::R:2�I§I�W�OOOOOOOOOOOOOO Roch; Helb�rto :aapuenz,
!! ii atim de se habilitarem para
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00
Henrích Fríedrích Otto

1::.1:. l, � 1� casar-se: ; Adolf Herm. Schultze 00 �:����t����nri:ueen�i�t�
� ( Edital N. 2.248 de 25-6-4-7. 00 MARCENARIA EM GERAL 00 Henrique Fischer, Hen-

n Harry Ernesto Meier e � , . '" "Q '_ 00 rique Gonçalves Sobrin-
ii Elzira Vosgerau 2:3:S Oterece moveis ÇIMO d ... todos os tJpo� da ho, Henrique Fernandes
H Ele, brasileiro, soltei- 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

.

00 Klock, Antonio Silva An-

l:i.:. ro, comerciário, domící- 00 Mantem um
..
estoque �ermanente .de tod�s ��s tipos 00 tonio. Ferreira, Antonio

::
liado e residente em Jo- 00 de MObl_has, especialmente pala escntorío. 00 Jagielski, Bernhard Pro-

ii PRATICA - MODERNA !! invile, sendo filho de

E
INSTALAÇOES COMPLETAS DE: 00 chnow, Gustavo Boden-

11 RESISTENTE DISPONIVEL H Paulo Roberto Guilher- Dorrnitorios, Salas' de 1 antar � berg, Gustavo Friedel,

.i:.:.�::.:·
-

ii me Meier e de Meta Fro- Copas, Escritorios, Movei-s. rústicos e outros. � Guilherme Bassanl, Guí-
Comércio e Indústria ii ehlich Meier.

I
MOVEIS

r A.VUL.sO.S COM.
O: � lherme Ernes�o Duw�,

:: ii Ela, brasileira, solteira, Cadeiras . ,
2:6:S Gustavo Karsten, Ignacío

ii OERMANO STEIN S. ·A. - JOINVILLE )i Iuucíonária pública, do- Co � Lugel Leopoldo Volk
::::\i::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{(' �i�����e, ::���e�r�h�e:� . PO���;h�ixd: �e:�!��t.o:i�)sara radio E mmaannnn: LeLoepoof3�dOsc:��

=
E entre muitos outros. a '.-

!! !II EI! ;;; 51"; França Vosgerau e 'de

I
Caixa Registradora marca "RECORD" dt, PB:�lo GUIlherme Car-

O d ' C Dm p' ra re i M a i s 8 D r H to? Rosinha Poneski Vosge- Afamada pela sua. eticiencia, �ubstitu�.
los. Muller, Paulo Kuster�

n e
" rau. indo as Caixas Registradoras de 2Z:'í Oto D::tdun�z, qtto B'�ltten
-

Edit.aI N. 2.249 de 28-6-47.
.

elevado custo.--------- 00 derg,.M�xmlel F�lIsber-.

Fazendas - O��péos - Perfumes � W to Graciano Lenzí Car
. ._ ôuspenaótios : ôedas .. '

Hary Karger e Tbereza 2:3:S. Toda a Mercadoria á pronta Entrega � I H 'Jo g�
EIC., etc.

..

B�n�tta . � RUA RIO BRACO, 964- - TELEFONE, 73, '�.-;:edi��ri��<oÖ�rl�S ff:rn-
POIS ISSO V, S. SEMPRE CONSEGUE NA CASA m::�i:���,leI���i�liW!�O� �4��������®�������r1Rcik�' burg. ,

.

Epico Brubns e residente nesta cidade,
2:3:S2:mm::s2:3:S2;:6::í�2Z:'í�t:::&iill:a5.::S��t::6:S2Z:'ím:s��2Xtí2:3:S Jaragua do Sul, 3 de

sendo filho de João Kar- Junho de 1947: .

. Santa Catarina
ger e deAnnaMalinows-

G�..
•.....•..·�·..•..• ..·:-:-..•..�oo���':) �oaqUIm Píazera

ky Karger. ��. _. uasolina, _ Q.uerozene _. �.:l PreSIdente da J.A.M.

Ela, brasileira, soltei - f �
AVISO �� �o:'::i:::íed�:::;:l��-!j Oleo Diesel_�!_ificantes jl Tenha um estomago

Para que chegue ao conhecimento de todos, dade, sendo filha de An- :

-----:�
forte, usando

avlso o seguinte: Não me responsahtlizendo por gelo Benetta e de Emma : : BITTER AGUIA
. acontecimentos eventuais que possa acontecer dentro Gorisch.

"::.'.�
-:-__.�__.,...._

da minha a!afona, após das 18 horas e antes das I Edital N, 2.�50 de 28.6.47.r
6 da manha. J

-

H '1' O d ,_�_a'= -1

Ríoeíräo Grande-c-Rio da Luz oao ermiuo
.

ar ozo

:::.�
FRACOS E ANÉMICOS! i

GERMANO SCHUBERT e Yolan<;Ia .ErzIDge� Tomem:

Ele, brasíleíro, solteiro, VINHO CREOSOTADO

bancário, domiciliado e ;:.1
I Casa de 'fWloveis. I

residente nesta cidade, �
sendo filho de Hermílio

:::.�..; _ _

.

_ Mafra Cardozo e de 01-
V.torlO Laz:z:�rls ga Henke Cardozo.

<i> Jaraguá do Sul - Rua DomIngos R. da Nova®" EI� �rasileira: �o.lteira, :�Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- dO,m.estIca, domIcIlIa.da e C· I d tri �

I
se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

I
resIden�e nesta CIdade,

I�::.
.

ornercio e 11 US rra

�::�tipo. - CAIXÚES FUNERARIOS sendo Iílha de Alexan- G E � 1\1: A NOS T E I N S_ A.
-

Em estoque e sob encomendas. dre Erzinger e de Frída
Enfeites para Caixões funerários. .Wöhl Erzínger. 1 Rua 15 de Novembro, 41 l�

CI nh;ci���t�d: ��d;s�e l��n��i c:.:.:;. ����::;, A
..
A
..
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Dr. Arqul·medes Dantas passar o presente edital que Agente !.,
."

:::
���-

será publicado pela impren- lAVO! ��AIE! FjLHA!
sa e em cartório onde será 1

••'186••8 atixado durante 15 dias. Si

T" 1 T!)iOA8 DEVEM USAR

lIu. Marechal Deodoro da Fonseca. 343 t::�7:;:t,:,u!�olg;,�,;:; raicoeiro l flUXOmSEOATINA
1::1 IRENE PEDRI, oficial O principal agente' e _ )tóxico do fumo é a i (OU Rso.GUlADOR VidRA

����������,��--�������������

nicoHna q�, como A MU�� �nAd OOR�
veneno, pode ser

comparada ao ácido ALIVIA AS eÖUCAS UTfRItl-AS
cianídrico. A quan
tidade de nicotina
existente num cigarro
é insuficiente para

i. causar a morte, mas

sua continua absor
ção, com o tempo,
acarretará os maio
res maleficios ao in
dividuo.

Procure abandonar
o fumo, para não se flUXO",SEDATINA O maior Sortimento em

'xpor aos efeitos de artigos de aluminio está
,

um tóxíco peri@'oso I' BiCON'l'RA.·SE EM TODA PA.RTE a disposição de Vv. Ss.

e traiçoeiro.·· SNES ......... -= ... na Casa Real.

Campanha dos Precos Baixos
,

Oferecido pela casa de tecidos de Maria 8echara

Em Virtude de não querer mais continuar a explo
rar o mesmo ramo de negocio iniciará a partir do dia 7 do cor

rente mês a venda de seus artigos com formidavel redução de

Jaraguá do Sul

A rnois importante Companhia de Capitalização do Americo do S\d

Amortizações de Junho de 1947
No sorteio de amortização relizado em 30 de Junho foram sorteadas

as seguinfes c:om.!?lnações:
•

XHT
. P Q L U C E"

B X X H E L N NT

Todos OS ti.tulos em vigor, portadores de uma das combinações supra, serão
imediatamente amortizados pelo capital garantido Cf que têm áireito.
SÉI)E SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-EsquinaQuitanda (Edificia SUICl<Clp)

Inspetores e Agentes em todo o Brosi!

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHER

PARA fERfDAS,
ECZEMAS,

INFLAMAÇOES,
COCeiRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Serviço Militar

"SILVEIRA"

Emprlißado com êXIto nas:

Tosses
Resfriados

I Ir : �:�;��:::Ie
lli.w- (onva Íescençes

I �rNHo CREOSOT�DO
� E!: UM GERADOR DE SAUCE_

...."

procura-se
Uma empregada pare ser

viços dornesticos.

Paga·se bom ordenado .

Tratar com o dentista,
ôchultz,

se encarrega de cuidar

do seu estomago.
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LOCAIS

ANIVERSARIO
Fizeram anos dia 50 a

senhora Hildegard Grub
ba Meister, esposa do sr.

Oscar Meister. No dia 2
a professora dona Alví na
Karsten' Schwedler. 'e o

sr. Honório Bardín.
Ainda no dia 2 aniver

sariou o sr. Antonio Cor
deiro, funcionario do
Banco Nacional do Co
mercio S/A.
Dia 5 aniversariaram

as senhoritas Sílí Müller
e Eleonora Spengler.
Tambem dia 5 a senho

ra Silva Frutuoso, espo
sa do snr. José Frutuo
SÖ. Dia 6 o sr. Waldemar
da Costa gerente da Fi
lial em São Francisco
do Sul da Iírma Manoel
F. da Costa S/A.

Ontem transcor-
reu mais uma data nata
Iícía da gentil senhorita
Julieta Ambrosi, filha do
sr. João Ambrosi, resi
dente nesta cidade.
Amanhã transcorrerá

mais uma data natalicia
do Snr. Antonio Pedri, __

funcionario da Prefeitu
ra Municipal e senhorita
Glacyr Silva, sobrinha
do snr. Manoel F. da
Costa.
Tambem día 9, Zailde

Silva sobrinha de Ma
noel F. da Costa.
A todos, as felicita-

ções do «Correio do
Povo.»

I
Dr. Waldemiro Mazureehen

t:asa 1>1 IA'8E
AGRADECIMENTO
ANTON ZAHLER, HEINZ ZAHLER

esposa e filhos comunicam a seus

parentes e amig?s, o falecimepto
de sua bondosa esposa, mae, sogra e avo

Johana Catharina Zahler
falecida no dia 27 de Junho, nesta cidade,
com a idade de 58 anos.

. Agradecem de coração a �odas a� pes
sôas que enviaram condolenclas, coroas e

flores e acompanharam e enterro, muito es

pecialmente aos medicos Drs. Batalha, Ma
zurechen e Gotzmann, e da. W. Batalha, Srta.
Maria Janssen e senhoras visinhas pelo ca

rinho dispensado á falecida durante sua

enfermidade. '

•

I
Ao rev. Pastor Waidner, pelas palavras

Iconsoladoras dirigidas durante o sepulta
mento o seu eterno agradecimento.

.Jaraguá do Sul, 30 de junho de 1947

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

l-Raios Infra-vermelhos e azuis.
---------------------'

rr
Posto JARAGUA Ltda."IIIII

Rua Marechal Deodoro - JARAGU4 DO SUL

Atenção Seção de Lavagem e' Lubríflceção
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustiveis - Acessoríos - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -

Gazolina e Querozene em litros e

em caixas.

TIRE A SUA MELHOR
FOTOGRAFIA NO

FOTO ATELIER Atende dia e noite, á qualquer hora.

Telefone n. 40.
�----------------,--�

- de Nobréga -

Rua Coronel Jordan 87,
(aolado do Bancolnco)

JARAGUÀ DO SUL
Santa Catarina.

fOTO - ATELIER

1Iõ!II!SI�1éli§II�@§�@!l2I!���iIilIIil!������

lOficina Mecanica
Geral

-H. KELBE�T

t un� DHn�S8Dunulodesanzeige
Allen Verwandten, Freunden und Be

kannten die tieftraurige Nachricht, dass mei
ne ínníggelíebte, unvergessliche Gattin, un

sere liebe Mutter, Grossmutter, Schwester
und Schwaegerin

I � ��m�rGiallfia.
Escrituração Mercan
til·, Contabilidade -

Registo de Firmas
Defezas Fiscais
Contratos - Naturall

seções - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral.

Johana Katharina Zahler
GEB. KELS

in Alter von 58 Jahren, 7 Monaten und 7

Tage durch Gottes unerforschlichem.Rat
und Willen nach langem, schwerem Leuten
am 27. Juni ds. morgens 1/2 1 Uhr aus die
ser Welt abgerufen wurde.

Insbesondere sei herzliehst gedankt
Herrn und Frau Dr. Batalha, sowie Frl
Mariechen Janssen. Frau Emilie Gumz und
Frau Kaethe Rudolf Iuer ihre aufopfernde
Hilfe; desgleichen Herrn Dr. Mazureehen und
Herrn Dr. Gotzmann; ebenso allen denen,
die durch ihre Hilfe uns und der Entschla
fenen in den letzten Stunden mit Rat und
Tat zur Seite standen.

Ebenso herzlichen Dank Herrn Pastor
Waidner Iuer seine trostreichen Worte im
Hause und am Grabe, sowie allen, die durch
ihre Begleitung zur letzten Ruhestaette und
durch ihre Kranz und BJumenspenden der
Entschlafenen ein treues Andenken bekundet
baben.

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS E ACESSORIOS -

-- APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS:_

- PREÇOS MODICOS.

I
Rua Mal. Deodoro da, Fonseca, 158 -- Telefone, 4()

, -Jaraguá do Su I -

��������@!l2I!��������_��
Noivado

Com a gentil senhorita
Baronessi Mathias, dileta
filha da Vva. Oscar
Mathías, contratou casa

mento nesta cidade o

jovem Amaro Martins.

Boda de Prata
Em 28 de junho fesrejou

sue boda de prata o ca

sai Ricardo Schade e Cla
rll Schade, abastado colo
no residente á Estrada ......--------

Duas Mames, cujo casal I
possue 3 filhos sendo: AI- vende-sevino, Walter, e Ieny.
A festa transcorreu, em Por motivo de mudança

grande esplrito de cama- uma casa de material, sita

radegern entre os convide- a rua Felipe Schmidt

s/n'ldos e durou até as 7 horas 'TrataI' com
do dia seguinte. MAX MÜLLER

,

Bébe ���

O lar do Snr. Erico Cure seus males e p., .. ,
-

seu _
Bruhns e de sua esposa bom dinheiro comprando na

Selma. foi enriquecido FARMACIA NOVA Façam seus anuncios neste Jornal
no día 29 de junho, com

o nascimento de uma ga-
de ROBERTO M. HORST

fi @ !!l l1li" .....

_.,
.

a que dispõe de maior sortimen-

Fe/oC" AlML«Ça-A"v.,D"ICO�QS"
a

lante memna, que rece-

berá o nome de Iria to na praça e oferece seus arti-
gos á preços vantajesos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguá

I R G OAnunciem nesta folha �����,
���������<!l •

v-•. OSCAR MATHIAS MARCELINO MARTI N i Q- Ih
·

� r to�
�;:.i<:.:o:.::,:v:::d:,::. �;��p;:;�:;��d.,�t:� i oao o�����:���,a a

.

i Industrta die Calçados Ii ,((;i((»§clhl liJrID21({))§ §o Ac ·

CAIXA POSTAL, 11

;:J
,

BARONES�I e AMARO I RAGUA DO SUL - S. Catarina
confirmam i

<!l������_�& lrotilftOlàe_ià3:;;;tiJQjI!:&!&j!:1!JJfJi

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

'LOMBßIGUEIRA MINANCORASeguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO-
MOVEIS.

'

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
.

ME o n. 1, 2, ') e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a s�a p.rópria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCOßA para o St>U filhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
- IOINVILLE -

Jaraguá do Sul, den 27. Juni 1947

Anton Zahler
Heinz Zahler und Familie

Willy Kels
Kaethe Parlings, geb. Kels
Bertha Weber, geb. Kels
Maria Janssen, geb. Kels

in Buederich Duesseldorf Deutschland

Amaro Marfins. Baronessi Mathias
(IJnoinhas, 28/6/47Jarguá elo Sul, 28/6/47

ID §21lb21((» (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa (l&o WEIlEt liNl[))lU§I�liAl .. JJonIDlfllRRe

,�\\�O VfRGô�.J �OA,:'� '/7
(�Wnzn INDUSffiJAL
JOINVILlE

torna aI roupa branquissi a !

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