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Uma das criticas levantadas, em certos meios,

á campanha de alfabetização de adultos, ora em

preendida pelo ministério da Educação, foi a que
,
Não têm importância

no Brasil; devemos cuidar, primeiro da alfabetiza- distinto consumidor:
ção das crianças em idade escolar.

É fácil demonstr-ar que a critica é improce
dente. Não se trata de desourar a educação da
infancia, mas é uecessário, em país, onde o índice
de analfabetos atinge proporções espantosas, de
senvolver ilníat intensa campanha em favo-;- da aí
fabetização dos adultos. Estes, uma vez alíabeti
zados, compreenderão melhor a necessidade de e

ducar' os próprios filhos. Caso contrario, não fare
mos mais que dar voltas dentro de um perrna-

I nente circulo vicioso, sem jamais sair dêle enquan
to a Nação só prejudica com pêso morto de uma

enorme massa de analfabetos.
As vantagens da alfabetização dos adultos

não se provam apenas teóricamente. Provam-se, WASHINGTON (USIS)
talvez mais fácilmente, na prática. É o que se po-

- O Departamento de
de constatar por exemplo, com a simples leitura do Agricultura dos Estados
relatorio que o engenheiro J. F. Monteiro do Cas- Unidos anunciou, para o

tro enviou ao Prof. Lourenço Filho, Diretor do- mês de agosto, a ado

Departamento Nacional de Educação, relatando os ção de cotas de. . ..

resultados de uma campanha por êle empreendida 1,595.950 toneladas mé
em favor de alfabetização, entre os operários tricas de trigo, milho e

de um distrito da Leopoldina Railway, no interior outros cereais, bem co

de Minas. mo equivalentes farina-
Dos quinhentos tràbalharJores submetidos às ceos. Esta cifra se con

ordens do engenheiro Monteiro de Castro, muito trapõe ás cotas de Ju
po.ucos sabiam ler t':l escrever. Por isso mesmo, era lho, _ que alcançam um

nulo o grau, por exemplo de conhecimentos de hi- total de 1.518.920 tone-

P'
-

t Ih
- gi(�hE, ihdispellsáveis á vida do homem. ladas métricas.

reVIS a uma co elta".�-_-------� Sem qualquer espécie de educação os operá- O Departamento
.

de

record de trI-go n'os Es-
rios tudo desconheciam:, b3sta dizer que no capí- Agricultura norte-ameri-

Na hora do tulo de alimentação ignoravam o valor do leite e cano fornecerà, todo o'

t d U -d 1947 aperitivo.tome por isso não o tomavam, apesar da fartura com cereal destinado ás zo-

a os nl oS' em que ,êsse àlimento era encontrado fi a um preço nas dos Estados Unidos
Um Calice perfeitamente acessivel. na Alemanha, Itália e

Washíngton (USlS)-A sa uma queda de 17 por de Certa vez, precisando de um operario que I
no Pacifico, bem assim

produção de trigo nos Es- cento em relação do ano soubesse esCrever e conhecesse as quatros oper&- todo o trigo que se des
tados Unidos este ano es- trallsato. enquanto o cen, DinER AGUIA ções aritméticos, o engenheiro Monteiro de Castro tina a essas áreas exe-

tá calculada em cerca de teio e a cevada indicam não encontrou nenhum nessas eondições, entre ção feita ,para as

196.846,295 hectolitros, ou [uma colheita melhor. As Puro trezentos homens. Isto se passou em 1935. quantidades que serão
sej�, qUllsAe 88.509.600 hec- perspectivas de um grande Em fins de '1939, depois de uma paciente enviadas ao México e

tolltros sobre a colheita ano agrícola em 1947 de- fi " campanha desenvolvida pelo engenheiro Monteiro pequena remessas para
record do ano passado. pendem agora do mtlho, de Castro, a situação eTa outra. O número de anui- outros paises latino-ame-
O Departamento de A- segundo relata o, Depar-\ fabetús diminuiu considerâvelillente. Operários de ricanos. Todas as outras

gricultura dos Estados tamento, cujas plantações e a média. decinual de 40 anos, num breve esp&ço de tempo aprenderam remessas serãp adquiri
Unidos ao divulgar esta de primavera foram' retar- 230469.600 hectolitros. A a ler com o seu proprio esfôrço. das através de canais
observação a 1 de junho dadas numa considerável colheita da primavera é' É fácil imaginar os beneficios trazidos pela do comércio.
informou que o total foi àrea devido ás fortes chu- calculada em cerca de 12 alfabetização dêsses trabalhadores; O próprio ní· Seguem-se as cotas
apurado por estimativa vas e ás cheias. por cento a mais da de vel ja vida melhorou, aprendidos que foram entre por pais em toneladas
considerando a colheita A colheita de trigo de 1946, e 34 por cento da outros, os pre'ceitos indispensáveis d� higiane, an- métrica.s:

,

de inverno de 585,173.200 inverno em perspectiva é média decianual. tes completamente ignorados. BRASIL, '15,240; Aus-
Htros. muito maior que a do pas-

- E, além de· outras vantagens evidentes, pôde- tria, 46,756; Bélgica e

Dos outros cereais de Mdo, 'cujo rendimento foi Casamentos se obs0rvar que o rendimento do trabalho cresceu. Grécia, 58.100 cada; Cu-
panificação, a aveia acu- de 307.997.600 hectolitl'os Realizaram-se ontem os Uma comissão de ell genheiros do �1inisterio da ba 25.400; India 93.472;

enlaces matrimoniais das Viação verificou êsse crescimento, por ocasião de Irlanda, 20,828; ItaUa'
• ----II•• senhoritas: Uma visita de inspeção ao distrito chefiado pelo 29,264; México 28.448; Ho-

MUDAS - frutiferJs e OIßlImentJI's Iolanda Erzinger com o Dr. Monteiro Caitro. Ali, o nivel de conservação landa 67.664; Indias Ori-
, --........-. ................___�__!!...............�.....!_. jovem João H. Cardoso; das linhas férreas era o mais elevado de toàa a entais Holandesas, 7.112;
Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, Jabotica- e da srta. '.I;ereza Beneta rêde da ·Leopoldina.

.

zon,a anglo-britanica na

beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniferas, Pai- com o jovem Harri Eis ai um exemplo dos méritos de alfabeti- Alemanha 421.640� zona

meirls� etc., etc. Karger. zação dos adultos. 8eus frutos não tardam a sur- francesa na AleIllanl;ta,
PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO I Aos. jovens pares o gir', e um a vez lançado a boa semente, não fazem 29464; area .,angloi_brí:t��

•'
Leopoldo�,.eidel- OORUPÁ �<Corr�lO de ��vo» dese-j mais gu� multiplic�r-se, trazendo á coletividade e I nica na Ital�, 12.1�?;.: �:ã�
------- • Ja mUltas feheldades. ao paIS lIlcalculávels· beneficios. . (Cont. na 48 pagma)

De HILDEFONSO IUVENAL para o «Correio do Povo»

Bibliotécas Municipais -x-='
A Assémbléía Consti

tuinte aprovou as indica-
Depois do discurso do I do General Dutra, viesse ções de um telegrama ao

deputado Konder Reis, tratar do sr. Getulio Var- ministro da Fazenda, pe
analisando a atuação go- I gas, tendoum deles mes- dindo prorogação do pra
vernamental, especial- mo afirmado que a dele so para afixação dos con

mente a economica e a za do ex-ditador deve' tadores automaticos nas

que veio do Estado No- caber ao Partido Traba- pequenas fabricas de .a-

J vo, ocupou a tribuna, pe- lhísta. Nesse mesmo dís. guardeute e outro a Ca
la primeira vêz, o depu- curso e em apartes, Io- mara Federal pedindo a

tado pessedista Dib Mus- ram ventilados os casos aprovação do projeto de
sí, que leu um longo do Açúcar e outros e os lei que suprima de vêz
discurso defendendo es- motivos do decresciÍno essa exigencía fiscal.
pecialmente o regimen da produção. -x-

do sr. Getulio Vargas, o -x- Os deputados Walter
que deu motivo a uma Até o día 25 teremos Müller, Ärtur Müller e

serie de apartes entre a Constituição, pois a Fernando Mello apresen
ás duas bancadas, tendo mesma já està em reda- taram uma indicação no

os proprios representan- ção final e as Disposí- sentido de ser modifica
tes do partido majorita- ções Transitorias serão do o decreto que ínstítu
río extranhado que. a- discutidas a começar do ío a fiscalisação do fumo
quele deputado, em vêz dia 14, Está produzindo em folha pedindo entre
de defender o governo seríos descontentamen- outras cousas, que a se-

leção seja feita pelo ex-

Uma rQ_all'zaça-o pra'tlca
portador e não pelo pro
dutor (colono), como a-

de Educação de Adu Itos quele dispositivo exije e

está sendo feito.

De Florianöpotls
-----------------

Conforme tornou público por municipio do mesmo 'nome, comuna
meio de um dos orgãos da Impren- onde o progresso se tem feito sen

sa flcrlanopolitena, vem e Junta tir com apreciavel intensidade.
Executíva Regional do Conselho A Biblioteca municipal de In
Nacional de Estatlstlce, de inscrever deíel foi resulrante da patrística inl
em seu programa de difusão cultural, ciativa de espíritos e ernpreendedo
a instalação de bibliotecas nas qua- res, daquele importante pedaço do
renta e cinco .sédes municipais de territorio catarinense, entre os quais,
nosso Estado, "devendo existir em é justo salientemos o talentoso pa
cada uma dessas bibliotecas uma tricio sr. T. G. Iarnundé, cornperen
seccão destinada á obras didáticas, te secretário da Prefeitura, escritor
no sentido de facilitar a consulta de muito conhecido e apreciado, autor
livros pelos estudantes pobres, ren- do importante enselo historico des
do em viste o preço elevado destas critos "O Italaí- açú e outras agues,'
publicações, o que tem sido obsta- publicado em 1945.
culo a que referidas obras seiarn Funciona a ßlblioteca em uma
adqueridas pelos respectivos paes. das salas dê! Prefeitura Municipal,Dentre breves dias será inaugu- mas é cogitação do digno Prefeito
rada ne cidade de São José, séde daquela Comuna, rransferl-la perada comarca do municipio do mes- predio proprio, que será edificado
mo nome, uma dessas bibliotécas, ' dentre breve tempo. Tivemos a gracontendo dois mil volumes, distribui re satisfação de apreciar a planta do
dos por dez estantes, a qual recebe- edifício destinado a tão importanteré a denominação de "Bibliotéca fim. Trata-se de um trabalho revela.
Cardeal Jaime Cernera", achando-se dor do Dom gosto e dernonsrrado
muitas outras em organização. da grande cornperencla do profissio-A falta de uma biblioteca públi- nal que o executou.
ca em Iaregué, é lacuna que de ha
muito se vem acentuando.A progres-

Oxalá seja levantado quanto
sísra cidade Iaraguéense precisa de antes tão belo templo do saber na

um desses adrniraveis meios de a-
bela cidade, do Indaial.

primoramento de cultura e recreação Dispõe a Biblioteca municipal
do espírito dos seus habitantes, le- de Indalal de uma dezena de esta n

dôres não faltarão, de vez, que a ras, muito bem organizadas, eringín
instrução em .Iaregué ,se encontra öd- I do já a alguns milhares, os volumes

miravelmente desenvolvida, não so- de que dispõe, adquiridos por. com-

�. '
mente entre Q sua infancia' como pra. ou doação efitivada por pessoas
entre 'os adultos� não oferecendo" a] reosuhecedorss da perríoríc« utilija
cidade, ou mesmo o municipio, a

de dessas casas de confortados a

dernazlada percentagem de anal Ia- prendizado público.
betos verificada em lugares do nos

so país.
Porisso, se for contemplada com

patristico beneficio da instalação de
uma Biblioteca Publica, em a séde
do municipio o Povo de Ieragué
saberá corresponder, reconhecida
mente, á bôa vontade da Iunta Exe
cutiva Regional do Conselho de Es
tatlsca. frequentando o novo templo
do saber, com a religiosldede de
quem tem fé nos destinos da Patria,
contribuindo pera engrandecê-Ia pe
lo aprimoramento da cultura.

Entre as cidades cararinenses
que já ol5tentam bem organizadas
Bibliotecas públicas municipais, é
justo mencionemos Indaial. sede do

Iaragué, estamos certos, não se

deixará ficar atrás: pleiteará, e quan
to antes, instalação em a séde do
municipio, de uma Biblioteca Públi
ca, onde, principalmente á tarde
e á noite, os que se Interessern
pelas coisas do espirito, procurem
agradavel e cornpensadora distração,
aprendendo o que os livros nos en

sinam, obtendo conhecimentos tão
uteis e neoesserlos a todos aqueles
que bem comprendem a necessldade
do aprimoramento da inteligencia
pera melhor finalidade do ser huma
no na Ieee dà terra, engrandecimen
to do meio em que vive sinão da
Patria que êle entégra, possuido de
orgulho e satisfação.

A Oonstituição - Os contadores de aguar
dente - A físcalísação do fumo

Outras netas.

AVISO

Beba, do bom, 1'.0 barril,
más exija bebendo as nfa
mltdas BEBIDAS BOSS.

ßnuDciáóo nos n. 1nr
o programa �e expor-

lacõo �e cereais
para ßoOsto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

y

Socied. Esportiva Guarani
BAILE SO(}IAL

CONVITE

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
É faci I fazer boa dlges
tão, quando se use o

BITTER AGUIA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

.
MllUNCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- ]OINVILLE -

FRACOS E ANI:!MICOS I
A diretoria da Sociedade Esportiva Guarani

tem o prazer de convidar os seus associados e

suas Exmas. Famílias para a grande noitada baí
Iaresca que se fará realizar em a noite de 26 de
Julho em seu amplo salão de sua Séde, no salão
Sohn" abrilhantado pelo Jazz-Elite.

E obrigatorio a apresentação do talão de
Julho de 1947, á comissão da porta, sem este não
terá ingresso.

-x-

Outrosim fica comunicado que todo o Sócio
tem que estar quite até o fim do ano de 1946, O
periodo de Janeiro a Junho fica sem efeito e ini
ciarão as novas cobranças de mensalídades a

partir de Julho do corrente ano, para qual fica

encarregado o Snr. Carlos Schellhase com plenos
direitos de excluir os socios que se negarem por
õ (tres) mezes de atrazo.

As propostas deverão ser assinadas até as

18 horas do dia. IA DIRETORIA
"

Tornem r

Conservas de qual
quer qualidade na

cional e estrangeira
tem sempre em stock

a CaSH Real.

, Impragarla COII lIiU nas:

Toss••
Re.Friado.

Bronquites
ESCfOfulos.

Edital

� . Ao bom paladar do publícc �
IY ,�/,:.

JARAGUAENSE
A Fabrica de Bebidas BOSS Ltda.,

comunica que estão á venda em todos os bares da cidade e do interior, os produtos de alta qualidade de sua

fabricação com o emprego das melhores materias primas
,"

naturais e vitaminosas, como seade :

lêdlr21IDl];dl�21)) Aglilla 1[�IDlnC21 e' C�,la=ClOlamIDêdlgIDlc
GAZOSAS: Framboeza, Limão, Abacaxi e Laranja.

Gengibira e refrescos - Capilé e Bitter

"... Para seu conhecimento, exija sempre os prodl.Jtos de marca -- B. B.

IS••GII PI•••II••I .e. paGBU••1 .AS�

Cervejarias Catarlnense, Brahma, Antartica Paulista e Adriatica

VINHOS DOS MELHORES, Nacionaes e estrangeiros.
LlOORES, finissimos.
UNDERBERG, MAYERLE BOONEKAMP.
COGNAK DE OVOS, GIN e WHISKI.
CHAMPAGNE e todos os artigos

DISTRIBUIÇÕES POR CAMINHÕES PROPRIOS
" --------------------------------

DIVERSOS':
do ralno.'

..........

$ Rua !:��oo��:� pe��Nrs���I���fon:!���aix�!�t� N.17$, JARAGUA DO SUL - Santa Catarina :

�fUJl\Z3t!mIMm!m«Km<mP?r-��[;{Km<�Km<Mli{;iW$t�[;{���.J

(.

,
",
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HOJE NO GRAMADO DO O. A. BAEPENDÍ MAIS UM INTERESSANTE COTEJO DE FUT,EBOL E�TRE AS EQUIPES
ESTUDANTES versus ASPIRANTI!JS DO BAEPENDÍ. Inicio ás 15,30 horas. Quem ssrä o Juiz '?

POR EcEc

Empataram BAEPENDI e CRUZEIRO - Tres a tres a contagem.
ºuadros - Marcadores - Renda - Juiz e outrrs notas

ESPORTES '� Tor rio s Mecanicos �
De Precisão

Nesta cidade.
Presado Senhor.
Leve ao conhecimento

de V. S. quo em assem
bleia Geral Ordinária
realizada na sede desta
sociedade no dia I: do
corrente. depois de pro
cessada a eleição veri-

•
ficou-se o seguinte resul-
tado:
Presidente: Francisco'

Modrock.
Supl. Presidente; Artur

J:rm\)�®Y@@'í@®'r@�@?@)@!@®!@®r@®'?@@t@®r@)(@" Emmendoerfer..10 Secre-

�� � tarío: João J. Airoso: 2'
Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, .e Resfriados

s
dito Luiz G. Airoso; i:

@ Ó
Tesoureiro: Adalberto

(@ TODAS AS MOLESTIA\S DO ßPßRnH� RfSPIHHI RID
..

Krause; 2' dito Vitor Er-

�
cígang.

(é) Encontram alivio imediato com ú uso do 'Sem mais apresento as

(@. I n C o ln P a :ii" a v e I
. .

minhas Cordiais Sauda-

� Pl!ilOfal dI! Honieo Pl!loll!ßII!· � ::f�:iOG. Airoso t· Se-

@) O.PE�TO�A\� M[�IS�ON:mE�ID? N� B�A\S!L @
it@@i.&)@M2)@fi.@@,;@@ß.@@)..@@;.@@i.@@Ã®@i.®@l®w.@@)1l

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

so do gramado ao termi
no da peleja.
Aos 20m. do lo tempo

Velho abre a contagem
Loca empata aos 26m.
Justino dentro a grande
área com petardo desi
guala o placard aos 27m.
termina o t: tempo. Apos
15m. de descanço a sai
da coube ao Cruzeiro
quando aos 56m. Masoca
torna a igualar a conta
gem.
Nica aos 37m. assina

la o tento numero tres
dos franciscanos. Afinal
aos 39m. Velho empatou
a peleja terminando esta
com o .placard assegura
do õ tentos a 3. A ren

da foi de 380,00 cruzei-
ros

.

Arbitro do prelío snr.

Julio Ramos, o qual
não agradou ao publico
que compareceu ao cam

po do clube de Heinz.
Foi isto que vimos do

migo ultimo,
--x-

O Tupinambá desta
cidade excurcíonou a

cidade do Rio Negrinho BILDS I DEMAIS Ot-==:, .".

,"'j�����g:� �:rr���o j��� lHECCOES DO tt.� .:�i.I.�!:_._:�:�_���.!_�:: .��Hercilio Morlinoski, pes-
símo. Primeiro tempoOxO. �3URO CABElUDO. : ao menor preço da :

BASKET - BALL �� praça vende b
O abaio assinado, como O Baependi derrotou l Engenho RAU Limitada 1{

encarregado, pelo snr. a equipe do Cruzeiro
!!!� •.•.:;.::..��:.;.:; iil

Georg Otto Eduardo pela contagem de 40x15.

I C d�· I
' .

Niemann, convida a to. E� JOINVIL�E .�asa e �,?...ovejs
,

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::;:;::;;::;;:::;:::::::::::::::::;;;::::;;;;::;:::::::::::::
dos que se julgaram ore- Am�rlca do RIO 8 X

- • -
.

-

-- Dr Alvaro Batalha .

dores de qualquer im- Ameflca,loca.l 6. . I VitoriO Lazzarls. - MED1UCO

portancia ou objetos do, R.enda. 25 míl cruzeíros.

<i> Jaraguá do Sul -

RuaDOmingOsR.áaNova<i> -ri

• • CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHOnAS E
mencionado S�r. para

I Figurinos Novos' Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
comparecerem .entro �o Na Tip. Avenida I

se Vidros. Molduras pera Quadros qualquer

I DOENÇAS DA PÉLEprazo de .30 dias, afim '
'

tipo, _ CAIXÕES FUNERARIOS
de regularizarem os as ,Em estoque e sob encomendas.

- Eletricidade Médica-
suntos de seu interesse. f L I X I B O f N � 6 U E I R ft Enfeites para Caixões funerários. lndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Jaraguá do Sul, 14-7-47 ....,a.,..a.�.........I"""-'.....a...a......�- Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

RAULINO NECKEL o remédio que tem depurado 'VF"�'VII/""'�'_""�'="""�T!O�
_ R A I O S X _

-x- o sangue de tres gerações! D' t M d' d II
.

I "S- J é"

Glaeubiger Empregado com êxito nas: CALCADOS' Ire or é ICO o nspltn ao os

.Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

slfillticas

Tivemos domingo ulti
mo em nossa cidade
mais um prelio de fute
bol :n:o qual mediram for
ças as equipes do Bae
pendi e Cruzeiro de São
Francisco.

O prelio que prometia
ser dos mais interesantes
não foi aquilo que espe
rava-se. Primeiro faltou
a preliminar, e em se

gundo deveria haver
mais disciplina por parte
de poucos elementos.
Após muitas espera dos
esportistas ás :116,15 tem
inicio o prelio.
As equipes foram es

tas: Baependi-: Joãnzin
ho Heinz e Nico; Zézé,
Henrique, e Nunes; Lou
renço, Velho, Justino Eti
e Otacilio. Cruzeíro-:
Francalace, Celso e Ma
soca; Fileira, Alfredo e

Osmar; Loca, Nica, Darcy
Nego e Enio.

O empate foi um re

sultado justo para am

bas equipes, bouve muito
uso de jogo violento,
pode-se mais ou menos
dizer que na 2a. fase as

sistimos uma classica
"tourada" Velho expul-

COlnercio e Industi'ia

Germano Stein S.A�

Aviso

des Berrn Georg Otto
Eduard NiemanD

Endesun terzeichneter,
im Auftrage dess Herrn
Georg Otto Eduard Nie
mann, fordert alle dieje- ,

nigen, auf die glauben
eine Forderung an Ben
genannten Herrn zu ha
ben, sei es in Geld, oder
Gegenstamden, sich

.

mit
nur innerhalb 30 Tagen
in Verbindung zu setzen.
Jaraguá do Sul, 14 de

Julho de 1947.
RAULINO NECKEL

Grande Depurativo do sangue

SEMPRE o MESMO! •••

'SEMPRE O' MELHOR! •..

ELIXIR DE NOGUEIRA

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILIS".

TODESANZEIGE t UND DANKSAGUNG

.

Allen Verwandten, Freunden, und Bekanten, die tieftraurigeNachríeht, dass mein inniggeliebter unvergesslicher Gatte, unser
lieber Vater, Bruder und Schwager

'

HEINRICH BARe
Im Alt�r von 48 Jahre, 9 Monate und 4 Tage durch Gottes uner
Iorsohlichen Ratschluss, nach langen, schweren Leiden, am 3 Juli
morgens 6 Uhr aus dieser Welt abgerufen wurde. .

Insbesondere danken wir Herrn Pastor' Schneider für seine
trostreichen Worte im Hause und am Grabe. Allen Nachbarn die
Ul't'S in den schweren Stunden mit Rat und Tat zur Seita standen
innigsten Dank, so wie allen denen, die den Entschlafenen dass Ge�
leit, zur letzten Ruhestrette gaben, und sein Grab mit Blumen
schmückten.

'

Rio da Luz. 3 Juli 1947
Die trauernden Hinterbliebenen

FRIDfi Bf1RG unô KINDER
Must du zur Erder herab
Wenn Himmel dich umgeben
Die Erde gibt dich nur ein Grab
Im Himmel wohnt dass Leben

evlTRA CASPA,
QUEDA DOS ca-

Do Secretário da S. D .

Acaraí recebemos a se

guinte comunicação:
S. D. Acaraí-õ-v-dz.
Snr. Redator do Correio

do Povo.

A S. D. Acaraí
tem nova diretoria

Tome, saúde, usando,
como aperitivo, o gran
de estomacal

BITTER AGUIA

. I Vende ..se

M I' LH 0-ES Um terreno com 24
I rnorgos de rerra, com bôa
casa, sendo. proprio pera
qualquer plantação .

Tratar com o proprietário
ANGELO VICENZI
Itapocuzinho

A VISO
Nós abaixo assí

nados, proibimos
terminantemente a

todas as pessoas de
passarem em nosso
terreno sem licença.
Não, nos responsa
bilizamos pelo que
possa acontecer.
Estrada Vila Nova,

Jaraguá do Sul,
10-7-47.

Alberto Bauer
Miguel Marangoni

I Guilherme Wackerhagen

VENDEsSEI Um terreno em fren
te á Estação Nova
de Iaragué com 78
merros de frente á
Linha ferrea, e 42,40
metros frente á Rua
Projetada, com 45
metros de fundos.
Tratar na Rua Y

piranga 354, [oínvílle.

DE PESSOAS TÊM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIFIUS ATACA TODO O ORBANISMO
o Figado, o Baço, o Coração, o
Estomago, oa Pulmões, a Pel.
Produz Dores nos OSloa, Rauma.
tlsmo, Cegueira, Queda do Caba-

,lo Anemia, e Abortos,
.

Consulte o médico
• tome o popular depurativo

ELIXIR 914
Inofenaivo ao or,.nJ.mo� Acrada.
.el como um licôr. Aprovado co

mo auxiliar no tratam.nto da SI
Flus e REUMATISMO da mes

ma oricem. pelo O. N. S. P.

Não sofra de índlges
tões, use

Bitter Aguia

Vende.-se
Uma limousine Ford

V 8, 85 H. P. tipo 37, em
perfeito estado de funci
onamento, com pneus
bons.
Tratar com o snr.

ARNOLDO L. SCHMITT
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fXDortH�aO �e Cereeis . Vende-se
(Cont.da 1 a. pagina)

GUERRA!RECUPERE O GOSTO E A ALEGRIA DE VIVER

Sabe por que VÔV8 sem ca....m, sempre

Ir�ftlindolente e sem força.? Sabe a causa do ��

cançdço e da fral\queza? A anemia in-

vadiu o seu organismo. Se quer ter força
.

Ee energia 'ajude seu'corpo com
.

A'

VÁNÁDIOL �,.-

• •

Um ter reno com 79
rnorgos de terra, in

clusive casa e rau

chos, exelente pera

qualquer plantações,
arrozeiras feitas pa
ra 500 sacas.

Ligado a auto-es

rrade que conduz a

a loinville, dísrente

10 Kls. da cidede.

i�����a���s 2���10,OJ�ãO I O [n I � T n
Fer.iandes, Estrada do In [u l) U
Sul. Kilometro 18. Ioinvllle.

rea norte-americana no

Pacifico, 244..856; Filipi
nas e área britanica no

Pacifico: 10.160 c-ada; P�
lonia, 33.020; Portugal
22.552; Arabia seudíta,
4.064; Africa do Sill 6.098
Reino Unido 43.180; , Co

lombia, Dinamarca Egí
to Perú, Rumania e Suí

ça, 8.656 cada.
Anunciaram se igual

mente 35.560 toneladas

rnetricas enumeradas co

rno cotas diversas, e ín
cluindo metade das co

tas de farinaceos de a

gosto-setembro para os

seguintes paises e áreas.

Congo Belga, Bolivia

Inidias Ocidentais brítâ

nicas; Africa
.

Ocidental

britânica; Colombia, Cos
ta Rica, Republica Do

minicana, Equador. EI

Salvador, Africa france

sa Indias Ocidentais fran

cesas, Guatemala, Haiti

Honduras, Islandia Ter

ra Nova e Labrador, Ni

caragua, Paraná Coloní

as portugesas, Surinam e

Venezuela.

SirTI gue-rra aos preços altos
Não deixe que o teu dinheiro se gaste, em

troca de pouca cousa.

A Casa Tobias resolveu valori

zar o teu dinheiro em 50%, e por isso

declarou Cuerra aos preços altos.

,

Não é Liqui_dação por isto ou aquilo,
e apenas uma valorização dada ao teu dinheiro.

Corra enquanto é tempo e seja qual for o

artigo que necessitares, peça-o na CASA TOBIAS

que ahi o encontrarás pelo preço mais barato d�
PRAÇA.

INACREDITÁVEL! ... Sem temer a maior con

c�rrência, a ,Cf>:SA' TOBIAS lança seus artigos ao

dispor do publico por preços muito rnais barretos

do que em qualquer outra parte.

�1�ll
Era, brasileira. solteira

domestica domiciliada e

residente neste distrito a

Estrada Itapocusinho sen
do filha de Henrique
Förster e de Luiza Rüs
tow Förster.

Irene Pedrí, Oticial do

Registro Civil do r" Distrito
da Comarca raraguá do Sul.
Estaco de Santa Catarina

Bras I.
Faz saber que comparece.

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
aíim de se habilitarem para

casar-c-e:

Falecimento

Faleceu dia 17 do cor

rente nesta cidade o snr

Francisco Hruschka Jr.

O extinto que faleceu

aos' 46 anos de idade,
deixa viuva D. Frieda

Wakerhagen e 4 filhos

menores.

Era filho do snr. Fran
cisco Hruschka Junior

um dos antigos desbra

vadores dos sertões des

te municipio.

Edital N' 2,257 de 10-7-47. Não se esqueça A CASA TOBIAS é

Paulo dos Santos e Ma- a tua casa, é a casa do povo, é a única que não

ria Mabile ôarler
teme .concurrancíe,

PARA BREVE MUITO BREVE, encontrarás nesta

casa, Sedas desde Cr$ 3,50 o metro.

Não é necessário especificar artigos, a CASA TOBIAS

está apta pera servir seu fregues com presteza e

seriedade em tudo.

Ele, brasileiro, solteiro,

Edital no 2.258 de 16-7-41. lavrador, domiciliado e

residente em ltepocusínho,
Raulino Cyriaco da Cos- neste distrito. sendo filho

ta e Luzia Schmitz. de Belmiro João dos San-
tos e de Laura Ana de

Ele, brasileiro, solteiro Jesus.
lav�ador domicilü:tdo. e Ela, brasileira, solteira,

.-------.---- residente ne�te dístríto, lavradora, domiciliada e

BITTER AGUIA �m ItapocuzI:t;tho, sendo residente em Itapocuzinho,

se eleva pelas suas
Iílho de Acylm.o Costa e sendo filha de Ignacio
de August� _r:rIedeman.n. ôetler e de Thereza Mu_'

qualidades esrornacaes. Ela b I It I' rasi eira, so eira rara
�--_._-�-----= lavradora domiciliada e'

.

residente em Guaramirim E para que chegue ao co

sendo filha de José Sch- nhecimento de todos, mandei

mítz e de Appolonia Sch passar o presente edital que

mítz. será publicado pela impren-
S,I e em cartório onde será

Edital no 2.259 de 16-7.47. afixado durante 15 dias. Si

alguem souber de algum im

pedirnento acuse-o para OS

tins legals
IRENE PEDRI,oticial

Rua Preso Epitácio Pessôa - 652 - Ieragué do Sul.

LOCAIS

ANIVERSÁRIOS
Fizeram anos dia 14 os

snrs, Domingos Reck e

Bruno Mahnke.
Dia 15 asnra. Amanda

Gumz esposa do ônr.
Bertoldo Gurnz.
Via 16 é! exma Sn ra.

Cristina Marcatto, esposa

do lndustriel ônr. João
Marcatto, snr. Erico Dou

brawa digno chefe da a

gencia postal-telegrafica
desta cidade, snr Acylino
da Costa, residente em

ltapocusínho.
Dia 18 as surtes. Olivia

Wunderlich, filha do snr.

Paulo Wunderlich e a

snrta. Therezinha Peters,
filha do snr. José Peters,
residente em Iolnvílle. fi
zeram anos ontem a snra.

Paula Lima, esposa do
snr. Procopio Pereira li

ma, comerciante nesta

Praça, e o snr. Rudolfo.

Ruysam,
Fazem anos hoje a

snra. Maria Grubbe. es

posa do snr ßemerdo

Grubbe, o menino Fausto

filho do snr.Artur Ernrnen
doerfer e é! exma snra.

Diva ôablno Tavares, es

posa do snr. Mario Tava
res da Cunha Mello.

Hartwíg Ramthun e Trau
ti Ida Förster

Ele, brasileiro, solteiro
operario domícílíado e

residente . nesta cidade
sendo· filho de Carlos
Ramthun e de Maria Gne

wuch.

o maior Sortimento em

artigos de aluminio está
a disposição de VV. ôs.

na Casa Real.

Loucas Baratas
,

Recebeu um grande sortimento de

Louças, com jogos de jantar, café, e chá,

AVULÇOS: Pratos, Chícaras, Bules, Leiteiras,
e Mantegueiras, etc.

-SENDO· ARTIGO DE 1a. e 2a.

Aproveitem esta oportun idade, pois está ven

dendo por preço de Liquidação.
LOURENÇO ROBERTI

CORUPA-Barra do Rio Novo.

A V I 5 O

Perdeu-se
uma caneta Parker dia

mante azul.
(Menos a tampa).

Gratüíca-se bem a quem
entregar no Bazar Ca.
rioca.
Rua' Mal. Deodoro, 301

.

Procura-se
Um ou dois apren
dizes de sereiros,
Tratar nesta gê

rencia,
�����

Proibimos terminantemente á todas as peseôas
sem licença especial dos proprietários de entrar em

V d vende-se uma carroça
nossa prc;>priedade situada nos fundos do Rio Novo

en e-se com tôldo, uma parelha A�o e RIO d?s Co�r�as pera caçar etc.

de tordilhos garantidos, e arreiamento de crômo
Não n05 responsablllsamos pelo que possa aconte

legítimo novo; negócio de urgência, tratar com I cer .aos mesmos.,

Neme Antonio Tobias.
' Corupé, em 18-6-1947

Rua Preso Epítácío Pessôa, 652-Jaraguá do Sul.
.Mauricio Germer e Artur Benz

Cure se�s '!laIes e poupe seu AVISObom dinheiro comprando na

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

FARMACIA NOVA I Para que chegue ao conhecimento de todos

de ROBERTO M. HORST aviso o seguinte: Não me reeponsabllizendo po;
acontecimentos eventuais que possa acontecer dentro

da minha atafona, após das 18 horas e antes das

6 da manhã.
.

--�---.--------

Kühn & Rengel

procura-se
Uma empregada pera

serviços domesricos. Pa

� ga-se bomordenado.
Tratar com o dentista

Schultz.

·Jj"ERRARIA

Fabrica de ferramentas agrícolas.
Principalmente Machados. - Euchades Foices, etc.

---------1.---------

a que dispõe de maior sortirnen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajesos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguá
�����

-------------------=�--

Ribeirão Grande-Rio da Luz
GERMANO SCHUBERT

O
.

d ,CUmprarei Mnis 8mlo1n e Fazendas - C��péos. Perfumes
• Suspensonos - Sedas

EIC., etc.

SEMPRE CONSEGUE NA CASA

Bruhns

OHOOOLATES PRA

LINEES, BALAS FI

NAS, das melhores

fabrieas do país tem

st'lmpre a venda a
I OASA REAL.

PA R A f E R f O AS,
E C Z E MAS,

INFlAMAÇOES,

COCEIRAS,

FRIEIRAS,

ESPINHAS! ETC.

POIS ISSO V. s.

El'iCO
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Assinem· este ·jornalNUNCR EXISTIU IGURL

14'+++1M -

(Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla (RAo WEiZEt liNlO)l[J§lflRRAl c JJonIDlvnHe

EeeM•• ISft-11 .EMJPO I 8�)JlntIRO.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


