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�naIfar..etc ,., a AgriauItura 'Conve�ção ::t,n�::: f�!���et�ier:�ri lJ � � da UDN sede do Clube Baependi
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Amaral e Silva.
produza muito ou pouco. exposto ás' maiores penú- Conforme fora anuncia- S S

.

áUma vez feita a colheita, rías. Enquanto os iletrados d t I 1- Hoje.. seguir para
do, eve ugar no se ao Retorcida e Corupá em

o fazendeiro, com o' pro- vivem atravancan o as Bunhr, no ultimo domingo inspeção de Obras.
posíto de fazer face as 'rues, as lavouras' ficam a Convenção Municipal
graudes despesas acarre- sern braços pare os II aba- da União Dernocrarlca Na
tadas durante .o ano; pro- lhos e os fazendeiros Ii- cíonal, que elegeu o seu

cura vender os seus pro rnírern-se a plantar o es- novo dlretorio municipal
dutos, mas o comércio já rrítemente necessário ao por estar extinto o man

esré completamente esrra- seu sustento. dato do anterior e ,esco-
gado porque o Jéca já os Esta calamidade se ve- Iheu os candidatos ao fu-
vendeu pela metade; rifica no Brasil. Explica- turo g,overno do munici

se, com isso, Q porque da pio.
nossa insuficiente produ- D� Florianopolis aqui
çäo diante da imensa re- chegaram na vespere, os

gião de terra f�rtil que srs, Drs, João Bayer Filho'
poseulmos. A nossa lavou- Secretario da Cornlssêo
ra depende da alfabetiza- Executiva Esradoel, Paulo

ção do povo. Tarso da Luz Fontes, de
putado e sub-secretario e

Olwaldo Cabral, deputado
e menbro do Diretoria
Municipal de Florianopo
lis.

[�nll!nilr,-o [ fOilnl,-no I lar quem pr<:>tegia pecuníariamenre o grande escritor.
A O público, por sua parre, acolheu com grande

_____________I:_- ......
'

__

' entusiasmo a aparição desse livro, dando-se o caso
.

POR A. Fo (Continuação) inédito de que no mesmo tino de sua publicação se

Hicieron muestra en vós de su grandeza gran fizessem nada menos de seis edições, entre élas
Cervantes, los dioses celestiales y cual primera, danes três autorizadas em Madrid e outras três Clandestt-
inmortales sin tasa os renartíõ Naturaleza. nas em Llsboa..

Luis ôe Barga Apesar de enorme êxito alcançado pelo "Quixo-O "manco de Lepanto", durante o seu cative- te", cuia aparição elevou o seu auror á altura dos
rio na cidade de Argel, teve que passar por toda escritores de grande renome, Cervantes não obteve,
sorte de vexames e sofrimentos, princlpalmente pela económicamente, resultado algum, que o livrasse; da
circunstância de haver encontrado e!TI seu poder as pehuria em que estava errevessando ool1ueie rernpo.
cartas de recomendáção pard o rei Dom Felipe H, A segunda pàrte do "Quixote" apareceu ao fi-

, sendp considerado, por este' motivo, um personagem nalizar o ano de 1615. mas no entretempo que trans
de 'grande importância e pOi' cujo resgate o Bei es- correu enlre a primeira e a ,segunda parte o grande
perava obter uma quar:Itia elevada: basta ler os "Ban- escritor deu a luz a "Galatea", "Viaje dei Parnaso",hos de Argel" 'e os "Tratos, de, Argel" para ter uma "Novelas Ejemplares" e outras, assim como umas
idéia exáta das vicissitu.,des que tinham que suportar' vinte comedias, mais ou menos. A ultima publicação
os cativos europeos que caam, de quando, em poder do p.scritor e a qual êle pensava equivocamente quedos piratas argelinos. O gl'ande escritor intentou, por havia de dar-lhe a rnÇlior fama, foi "Los Trabajosvarias vezes, fugir ao il1suponavel cativeiro, tendo de Persiles y Segismunda", muito simila!' ao ,estilo
sempre malogrado em seus intentos. empregado por Shakespeare.Finalmente, em 1580 a ordem católica da "Santis- "Don Quixote" é o livro que, depois da BibHa,sima Trindade" dispoz um resgate geral de cativos està tendo, nd mundo, um maior número àe edições..

espanhóis entre os quais se encontrava o grande es- Ainda este ano e para comemorar condignamen-critor e por cujo resgate, depois de inúmeras ges- te o qU,arto centenario do nascim�nto de tao �xfraordi
, tõ'es, fora paga a importante soma de quinhentos es- nario escritor, serão dadas ao publico novas ediçõescudos em ouro,. precisamente a metade da que, em desse farr.oso livro. Em muitos paises, especialmenprincipio, exigia o Bei que o tinha em seu poder. te na Bspanha e Argentina, serão impressas ediçõesDepois de tantas contrariedades, Cervantes pou- de luxo e populares, éstas últimas, naturalmente, pade r�ressar para a Espanha no ano de 1580 fixando a

ra que possam figurar nas bibliotecas das pessôas'sua residencia de Valencia onde havia desembarcado. humildes.
Quando a Corte se instalou, definitivamente, O insigne autor do "Quixote�' faleceu em Ma-

em Madrid, pelo ano de 1583, se sabe que Cervan- drid no dia 23 de abril de 1616 na.mi'lis extrema mi:"tes teve, naq�ela capitàl, certos amores ilícitos com seria tendo somente o consolo de alguns amigos ,eDona Ana de Rajas com a qual teve uma filha de
um que outro Colegio religioso, os quais, nos ulti

nome Isabel de Saavedra. E mlJito passivei' que al-
mos momentos de sua existencia, lhe enviavam al- a dupla personalidade de um Quixote irreal, por sua

gumas das mais belas poesias do insigne vate ha-
gumas esmolas., oposição ao mundo exterior, e de um Quixote exem

jal}(l sito inspiradas por estes amores, pois de outra Relendo as publicações cervantinas nesta pas- pio de equilibrio e sensatez, o primeiro quando a
forma não é passivei que houvesse concebido poe- sagem centenaria do seu nascimento, especialmente personagem se põe em a�ão, o segundo quando se
Bias tão sublimes como ésta: .• os capitulas do "Quixote" em que são relatadas ma,. entrega á dialetica. Comparou essas duas situações,En dulcisimos conceptos,' ravilhosamente as sentenças salomónicas dictadas cO'm uma Espanha atormentada por suas lutas exte-

Ia dulcima poesia, pelo analfabeto Sancho Pança durante o seu hipo- riores, e a Espanha literaria modelo de ;:?ensamentoaltos; graves y discretos, tético governo da ilha Barataria, tanto estes como realista Examinou, a este respeito, em traços largos,Senara, el alma te envia, os outros, voltam a iluminar a nossa mente como o campo historico literario espa�hol, desde os poe-envuelta en.tre mil sonetos. si se tratas-se de fazer reviver uma nova época com- mas épicos, passándo 'pelo teatro e a novela do
e cuja poesia i'ntercalou tão elegantemente no capi- pletamente desconhecida da era atual. "Seculo de Ouro", pela novela "picaresca" e ostulo do "Quixote" no qual são descritas, admiravel-

-x- grandes misticos. Concluiu que Cervantes se ref}eriumente, as bodas de Camacho frustadas pela astucia
A f
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I d S P I a si. mesmo, em sua grande obra, ao malogar em
e hah)'lidad,e de B...... I·II·o., con erencla pro erl a na I 10 eca oDlclpa e o, ,au o .

d I17 , Uo
seus sonhos de gloria militar e até e g oria amora

Miguel de Cervantes, um ano depois de sua a· Trancrevemos do Estado de São Paulo o seguinte:
sa, e indiretamente retratou a psicologia de uma

ventüra amorosa, casou no dia 12 de dezembro com Encerrando sua colaboração ao ciclo de con- EspanhéJ' que verteu seu sangue, generosamente, pordona Catarina de Salazar Palacioso Após o seu con- ferencias promovido pela Univ�rsidade' de S. Paulo, ideais não alcançados Entretanto, acrescentou, a li-'
sorcio ocupou varios cargos públicos entre êles o de em comemoração ao IV Centenario, de Cervantes, o ção do Quixote continua perene para os espanhoisarrecadador de contribuições, tendo sido bastante professor Luis Amador Sanchez falou no audItorio que' ainda têm sua missão no mundo, por novos ca-infeliz no desempenho de cargos oficiais: numa oca-, da Bibliotecêl Municipal, sobre o tema: minhos de paz e liberdade.sião, ao ponto de ser excomungado pela Curia e , "Espanha, Cervantes e D.' QUixote'�, Foi esta
passando tambem pelo vexame de se ver encarcera- a quarta conferencia proferida pelo professor Ama- "CERVANTES E SUA EPOCA"
do. ,Por isso e com uma grande magoa no coração, dor Sanchez sobre temas cervantinos. Comemorando o IV Centenario do Nascimento
lembrando-se desses trist�s momentos, encaixou no Estudou, de inicio, o conferencista, as interpre- de Cervantes, a Comissão de cultura do Gremio
seu famoso livro o ver�9 que diz: tações que s� têm dado ao pensamento do autor de Hispano-Americano, promoveu no auditorio da Escola

Ven, muerte, tan escondida, "D. Quixote", sintetizando-as nas duas concepções Caetano de Campos, á praça da Republica, uma

que no te sienta venir, dominantes: Cervantes renascentista e o Quixote co- conferencia em Iingua' espanhola, a cargo do dr.
, por que el placer de morir, mo a ultima expressão do ideÇlI cavalheiresco medie- Uscar Ramos Pestana, que falou sobre "Cervantes
no '-me torne a dar Ia vida. val. Considerou, depois, que sempre haverá uma in- e sua epoca.

A primeira parte do famoso "Quixote" aparecéu terpretação espanhola de Cervanles e sua' obra, dife- Presidiu a sessão o professor Luciano GUdlberto,
no ano de 1605 tendo estado a impressão a cargo rerite das interpretações dos comentadores estrangei- presidente honorario da comissão executiva ,que pa
do livreiro Juan de, la Cuesta.

,
,

ras. Explicou a propria 'contradição em que incdrrem trocina em S. Paulo as homenagens ci memoria do
Cervantes dedicou este livro 'ao D�que de Bé- os comentadores da obra de Cervantes, destacando autor de "D. Quixote"o

o
.

O �nr. E. Manso Vieira I qualquer bagat�la em adi
dlregiu ao «Jornal de No� antemenro e fica com o

tícía», de São Paulo, as' direito da rnosse.

seguintes consideração: O analfabeto não el
«Segundo o comentário jornais, não conhece Os

do poeta patrício, Nobil dados eetarisrícos que
Paim, o analfabeto é mais preconizam uma farta co

nocivo à lavoura do que Iheita em outros lugares;
a própria formiga. E' é por isso, recebendo qual
bem verdade, pois ele não quer dinheiro em .adianta
possui estimulo, não al- mente, julga estar fazendo
meja lutar com O fim dê um -otirno negocio.
formar uma lavoura pela O comprador esperto, Procurando equilibrar
sua .própría orientação tendo maís ou menos uma a situação vai o fezendet-
Mesmo que se lhe dê base da situação da lavou- ro iniciar outro negocio

terreno fértil, êle 'não sente ra em geral, ludibria o que lhe possa dar o ne

nenhum entusiasmo pare 'analfabeto, adquirindo o cessárío para cobrir os

faze-Ia produzir. Limita-se fruto de sua futura safra prelulzos e deixa o analta
a plantar o que mal apenas por menos da metade do beto cuidando da seara

chegue pare a. SUÇl manu-. preço real. Como o ile- Sem estimulo, raciocineo, Espalha" ii instrução pelo
tenção e, quese sempre trado não tem despesas não possuindo idéia pró- trritório breslleíro é vê-lo
'vende o fruto de sua le- forçadas com higiene, pria, poe a perder<:> resto em breve produzindo ebun-
voura antes da colheita. roupas, educação dos fi-I da lavoura. Desenírnado, danrernente. Sej�mo'5 patri
O'espertalhêo, que sempre; lhos, não possui tambem o fazendeiro o despede ores e bumenos.tnstruemos
espreita, 'saben,do .que nenhum estimulo em fa.zer I

de �eus serviços e, vai

I o�
nossos patrícios pare

ele vive contlnuernenre boas vendas, nem se Im- entao, o analfabeto a ca- vivermos ne paz e na íerru-
nessecltado, oferece-lhe I porta que a sua· lavoura minha da cidade onde flca tra.»

Waldemar Grubba

fulace ßm�rosi Pe�ri
Na residencia dos pais

da noiva a Rua Rio Bran
co, realizou-se ontem
pelas 17 horas, o enlace
matrimonial da senhorí
ta Julieta Ambrosi, dile
ta filha do casal João
Ambrosi e de sua digna
consorte Da. Mària Am
brosi com o nosso esti
mado amigo sr. Paulino
Pedri diretor desta Jor
nal.
Paraninfaram no civil

por parte do noivo o snr.
Artur Müller e senhora,
por parte dà noiva o snr.

Leopoldo Safanelli e sen

hora,
No religioso; por parte

do noivo o snr. Alfonso
Franzner e senhora, por
parte da noiva o snr.

João Mcrcato e senhora.
Ao [ovea; par todos

os que trabalham nesta
folha, desejam mil felici
dades.

Enlace Breilhaupl-Herlel
'I'ambem hontem rea

lizou-se o enlace da sen

horita Gertrudes Breit
». haupt, Unó.'Ol".na�B�.Q9.1
nossa sociedade, e filha
do sUr. Walter Breithupt
com o senhor Walter C.
Hertel, filho do snr. Wal
ter, Hertel.
Ao Jovem par o cor

reio do Povo deseja mui
tas felicidades.

hla hora do

aperitivo. tome
Um Calice

de

8�rrEi� ASUIA

Transcorreu á 12 do
corrente o aniversario
natalício do snr. Walde
mar Grubba' diretor co

mercial da firma Bernar
do Grubba S.A. desta
praça e figura de desta
que social e politico.
Ao aniversariante os

votos de felicidades do
«Correio do Povo»

Puro

.. JJ_Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Irene PeJrl, o.hclal

do � especialidades GAITAS simples e

i·Registro Civil do 1,° Distrito } ....
,

PlANADAS de 8 a 120 baixos
da Comarca J aragua do S.ul. �

.;.;, nacionais e estrnngeiras.
Estado de Sant� Catarina 'BAN][)I)(IlJ))N�ON§

BrasIl.
Faz saber que comparece- �ram no cartorio exibindo os PISTONS - SAXOFONES -

documentos exigidos pela lei

�
,

b
BANJOS - TROMBONES -

afim de se ha ilit�rem para BATERIAS AMERICANAS, com-

.

casal-se.

f
pleras - VITROLAS -

EdIt�1 n.s 2.280 de 6-�-47. PICK-UPS _ RADIOLAS.
Erwm Zastrow e Minna Emfim tudo que pertence ao ramo

Bertha Lange ..

' .

Peçam Preços e demals informações ao Representante ;

t
Tomem:

Ele brasileir,? . �olteiro PAU L O KOB S
VINHO CREOSOTADO

lavrador domícílíado e» .
.

.. 5 I L V E I R A ' •

residente neste distrito á } Calxa Postal, 49 - SERRA ALTA - ôta. Catarine Bmpregado com êxito nas:

Estrada Itapocú sendo fi- ��������� Tosses

lho de Oarlos Zastrow e R F d

deE�a���sft:�:�o��lteira OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OO J I � B;;:�:i:·.
lavradora domiciliada e 00 Adolf Herrn. Schultze 00,11 .: EscroFúlose

residente neste distrito 00 ,
00 I �>- Convalescenças

em Itapocusinho, sendo 00 MARCENARIA EM GERAL 00 I � �I�H�.!:.��RO���.:z��
A D V O G AD O

filha �e Fritz Lange e 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00 '_"
Escritorio : Mal. Deodoro da Fonseca.iãtü - Tel. 34

de Luíza Lange. 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 Re!':Ídencia: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

���: ���:;�rd�9-l;! i ::;�:�����O���;I��::��,;�,t�,�r,�::�.
tipo,

I !r··H:····�·b·····I�·d·····iI···�1·ll "I""'="''"''==�'':::'"'';:"'=;:'::;:="''='"''
Ele brasileiro solteiro 00 '

. DOr?11t�rtOs, Sala� de 1�ntar 00 f: I: oS.

:1 II - .. - - I
industrial domícilíado e � Copas, Escrftorios, Movel� rústicos e outros, � f: : V.torlo Lazzarl&

ld t t di. trít �
MOVEIS AVULSOS COMO

zes : :

<i> Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova <i>resi en e nes e IS rr o 00 - : 00 : Boss Ltda: •
.

à Estrada Itapocú-Hansa

E
Cadeiras .

� f: :l Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-

sendo filho de Paul? Rü- Poltro�as tixas e giratorias. fl
•

III I
se Vid.ros. Molduras para Quadros qualquer

Iekert e de Ema Hinkel- Mesinhas de centro e para radio �"'''''''''''''''''�:'''�''''''''''''''''''''':'' ttpo. - CAIXOES fUNERARIOS

dei . E entre muitos antros a 00
. .-

" Em estoque e sob encomendas.
.

Ela brasileira solteira 00 Caixa Registradora �arca "RECORD" 00���
.
Enfeites para Caixões Funerários.

domestica domiciliada e � Afamada pela sua eticiencia, substitu

� C CI
ld t BI � .

dO' R' d d ure seus males e poupe seu ------------,--------;

resi en � em umena�, � m o as aixas egistra oras e bom dinheiro comprando na
.

... Isendo Iílha de . Erwm zes elevado custo.-·----- - - DA· d D t
·Müller e de Alma Gol- 00 Toda a Mercadoria á proDta Entrega 00 FARMACIA NOVA r. rqulme es an as
dacker. 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 00 de ROBERTO M. HORST

.

Edital n 2282 de 10-9 47 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00 a que dispõe de maior sortimen- •••8GaBG
. . .

OOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO"OO to na p�aça e oferece .seus, arti-

Gustavo Volkmann e El-
gos a preços vantajesos.

sa Krieger
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguá c__ � ,.__---'-___

Ele brasileiro solteiro O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
�����

lavrador domiciliado e LOM8ßlti:"u·"tID·A MINANCORAresidente em Rio Cêrro i "
neste distrito sendo filho
de Augusto Volkmann e

de Ida Rahn Volkmann.
Ela, brasileira solteira

domestica domicilia e

residente em Gaspar Al
to municipio de Brus
que sendo filha de Au
gusto Krieger de Augus
ta Krieger. .

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, rnandei

passar o presente rdital que
será publicado pela impren
sa e em cartório ond� será

atixaq,o dU! antI: 15 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legab
IRENE PEDRI,oticial

r®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)@f@)®í@)®Y@)®Y@)@Y®®Y@)@Y@)®!@)@
&4

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resíríades �
; TODAS A§ MOLESTIAS DO ßPHRUHO' RfSPIRßIÓRID �
@ Encontra,,!, alivio imediato com (.; uso do Ç®
@5 . IncolDparavel . @5

I Pl!itoral dI! nOgieo Pl!loll!ßil! I
lê) O PEITORALMAIS�O:&DE�IDO NO BRASIL�=r� tn\ ! tn\ r.;'\! t.=\\ tn\.r"r.:\\ tn\! t8\ r.:\\! rn't tn\! t8\

tn\! rn'tt;:\\ ! rn'tfM ! ta\ f,;\ ! r.:\\ IM: rn'tr.;'\ ! r.:\\
;(\&J������������ I:l

Seu Radio não está funaionando?
..---------- --------..------..1 '..-------- --

Oficina especializada em conserto, reformas e

calibragens, de aparelhos elétricos em geraL

Estoque permanente de valvulas e demais acessórios.

Péça orçamento sem compromisso.
PREÇOS MÓDICOSSERVIÇO RAPIDO

Auto Jaraguá S. A.. - RUH CeI. fmilio Jour�Hn 6�,

!i=!!=!!=!ii!5ii5!!S!!E!!=I!=!!!!!!!i!i!!E!1!EEi!!ii!E!!!!!=n=!i!!

m
-

iaF"bres (Sr:;:IU�i���a" I
o:: ._, lJ ..,. Maleitas, Tremedeira:::

I -' OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - III
m "Capsulas Antisezonlcas ii
� mIII, M inancora" :.:

i� Em Todas as Boas Farrnacias
.
I

iiiÉ um produto dos Laboratorios MINANC0RAII
Wi=li=ii=��!ia:�ii=��m��i�!1!��:=!ii!!!!0!!!=!!�

Aviso
. �o. povo deste mu

metpro que, não me

responsabilizo por
qualquer divida que
meu filhoGeorg Gün
ther Filho fizer.
Jaraguá, 5-9-47.

Georg Günther

V E N.D E-S E
Um terreno com casa de madeira,

distante 2 kilometros da cidade, sendo 47

morgos com plantações, 'lO morgos terra
de arado, 20 morgos derrubado e o res

tante mato.
Preço de ocasião.
Informações nesta gerencia.

FRACOS E ANÊMICOSl

Clinico �e OI�os, Ouui�os,· nariz,
.

fiaruanta
Dr. Ar..... inio Tavares

Polesser Catedratico de Biologia do Instiltuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços clinicas a 'clrurgicos da espacialldod.e no

Hospi�al de Caridade de Fiorianópolls,
AssIstente do professor David Sanson, no Rio ele JaneIro.

Ex-Interno por, concurso, do Asslstencla Pública do Rio de J ..neiro

.

J
formado pela faculdade

de.
Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro ,

BLUMENAU STA. CATARINA
. .

. �
.

............ �..........•... �
_ .

Dp. LUIZ DE SOUZA.

PIANOS - HARMONIOS

CLARINETAS - FLAUTAS -

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, M5

Vermitugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
,

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

i emedios

Compre hoje mesmo nma l.OMBRIGUEIRA

,

MINANCORA para"o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancorá

.:-.
"

__J_O_ I N V I L L E

AVIS:)RECUPERE O GOSTO E A ALEGRIA DE VIVER

Sobe po, que .....em comgem, ,emp.. r.,.indolente e sem força � SObe a cau�a �o �"4
cançoço e da fral\quezCll � A anemia In-

_
..e-

vadiu o. seu. ol1Janismo. Se q1Jer ter força .�• ......,••,ude .... "",>o ,...

�lVANÁDIOL .-"

fi'

Fica expressa-
mente proibido des
ta data. em diante,
aos . snrs, Otto e

Leopoldo]Lewerenz,
de entrarem em min
ha propriedade sem

minha licença,
Rio Oerro, 27-8-47
ALV1NO�WEISE

I! :���?=��7�!��::: ,.

ii Com cursos de aperfeiçoamento no �!
ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

II Doenças de Senhoras - Partos - Olinica n
ii Geral de Adultos e Crianças. ii

H ConsultÓrio e 'Residencia: - ao lado dOa Prefeiturfl Municipal. H·
ii TELEfONE N. 3 i!
ij Jaraguá do SQl - Sta. Catarina ii
..

::

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

BITTER AGUIA

CASA Casemiras - Linhos - Sedas - Tussores - Chapéus de Sol

e de Cabeça • Roupas Feitas • Miudezas Brinz - Riscados
Voils - Chitas E mais MIL • ARTIGOS!"", "

,.- Preços seRl concurrência
.,,'.....

PARA BREVE! MUITO BREVE!... Sedas desde 01'$ 3,50 o metro
� -- -- -- ....

EID Guepra �os pre('\,s Altos
RUA PRESIDENTE EPITAOIO PESSOA, 652

jARAGUA DO SUL SANTA OATARINA

..
/,
.1Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Registro Civil

Companhia Internacional deCapitalização' tr��i��ftf::��oin��ft��
==��==�================================================�= osseguintesnascimentos

Osvaldo, f. de Primo Le- Ao lado do HOTEL JARAGUA _ Rua Marechal Deodoro N. 587

oni, Olávio, r. de Silvio

Tomelin, Eloí Henrique
f. de Henrique Augusto
Feustel, Luiza, f. de WH

ly Gessner, Ana f. de

Augusto Dana, Elvira f
de Adolfo Kopsch, Wil
mar Celso f. de Constan
tino Rocco Rubini, Ondí
na f. de Martin Fernan

des, Darei, f. de Aleixo

Pavanelo, Adelia, f. de

Vergilio Demarchi, Eno fLUXO ..SEDATINAe Emo, f. de Germano

Petter, Renllda, f. de Er
hardt Mathias, Silvia, f
de Herbert Schneider,
Bernardo Espedito, t de

A d d ERICO BRUHNS.
Apolinario Martim, Val-

gente nesta ci a e
trudes, f. de Amaro AI-

==;::;::;:;=========================:;=:::===================;:;=:;:;==

ves Pereira, Maria Sale-

IIII
IIII te, f. de Waldemar An-

--------------------------------------.----------------------- gelo Vicenzi, Ivo, f. de

�.
Leopoldo Mateus de S.ouza, Waldemiro, f. de Se-

Banco Popular e Agrícola
zenando de Borba, Ode

te, f. de José Papp, Al-

Do Vale do Itajai Matriz: BLUMENAU íonso, f. de Augusto pela sua comprovada eficácia 6

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, r}·
Volkmann, Waldemar multo receitada. Deve aer u�ada

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul Maximiliano, f. de Wal- com confiança

demar Rau, Marino f. de FLUXO-SEDATINA

�
José Rosa, Ana Maria,
f. de Faustino Policarpo .zM TOD P RTE

Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre 3% Rubini, Heínz, f. de AI-
. ROONTRA..SE A .l

í disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00 berto Meier, Neide Emi-

com retiradas semanais sern aviso até Cr$ 20.000,00 . . .. 6% lia, f. de Faustino Gírol-

Dep.. iniclal Cr$50.000,00

cfret.
iradas

se.
m. s/aViso e-s 20.000,00 .

50/0�.
la, Adelaide, f. de Harry

Deposltos com aVisO-Reto dlarla até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas , Gae_dke, Lour�es, f. _de
rnjavlso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dias'6·/.; 90 dias 61/2'/.; 180 dias 7'/. Jose G�dottl, MarIO,

Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' [; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o
f. d� GUIlherme Lange

avlso previo de 2 meses pera retirada, quando findar o prazo do deposito.

ii war:� de iourd�s, lrf.e
Dep. populares-(l!mite atê e-s 1�.OOO,QO). Dep. inici�1 Cr$ 20,00, com reti- A��Ol:i�, I. aJ:anderm���
radas semanais serr aviso ate Cr$ 1.000,00 5/12'/. Demarchí Ruth f de

DéP: limitados-(Limife até e-s 50.000,00). Dep. inicial e-s 20.000,00 com �{Artur Kienen,' Décio
retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 61/2·/.}4 Raul, f. de Alvaro Seve-

Dep: Especiais-(Jimi�e até �r$ 100.000,00) .. Dep. inicia� cr$ 50.000,00 com ! rino Pia�era, Ger�ldina, _Ja_a_rg_u_á_d_o_S_u_1
- S_an_ta_C_at_llf_in_a

rerírades sem aviso ate 5.000,00 cruzerros semanais. -. .... 7'/. 4 f. de Joao da Mala, Or-

Fa::!: todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,
lando José, f de Alfredo li CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, H

passes, deposltos �m-contas correntes, deposltos
de valores, etc. etc. Benkendorff e Raulino ii moderna e priniorosamente instalada do ii

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ f. de Gabriel Schäuer,
..

=====Serviço atencioso e rápido
Elzira,.f.deJoãoGerent, ii DR. SADALLA AMIN II·
Luiz Orides, f. de Salus- ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS!!

triano Damaceno, Nilda ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ H

Maria, f. de Alcebiades!l «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» H
Abelardo Verbínne, Nar- l:i: HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii

ciso, f. de Francisco Mor- ': .Joinville _ II

E
Ao.

S I B ·1 d I
bis, Alceu Silvio, f. de I ii

-
_iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili

mpresa u· rast eira e E etricidade S.A. �fz��:,lf��ã�1'!1�oSl�!�: Kühn &i Rengel
Matriz: .JOINVILLE

Rudi, f. de Alex Bor

chardt, Ivone, f. de Bru-

no Wolf, Harrimf, f. de
Ricardo Porath, Isabel,
f. de Cirilo Zanghelini e

Ramiro Luiz, f. de José
Fernandes. -J-A-R-A-G-U-A-E-N-S-E-!-A-j-u-d-a-e-o-v-o-s-so-jo-r-n-a-l,-f-a-ze-n--do

seu anuncio- e assinando o mesmo.

A V I S O
POSTO BRASIL

IIII
IIII

FLUXO-SEDATINA \ Vende-se

Amortização de Agosto de 1947

No sorteio de Amortização realizado ne séde da COMPA

NHIA, com a esslsrencta do Fiscal Federal,
.

na presença

de portadores de TITULOS e do publico foram as seguin-
tes Combinações Sorteadas.

Comunica aos seus distintos amigos e fregue
ses que estamos efetuando venda de gasolina Esso,

e OJeos e em breve teremos seção de lavagem e

lubrificação e consêrtos de pneus.
O Proprleterío : ANTONIO SCHMJTT

A.Z.X. U.I.P. V.T.V.
Z.G.X. F.B.J. S.B.H.

Q.K.X.
E.X.Z. AVÓ! MÃE! FILHA! A VI S O

Pro ibo terminan-
temente a todas as

pessôas de entra
rem em meu terre

no sem minha li

cença tirando coi
sas e desrastando

o mato. Não me

responsabilisando
pelo que possa a-

_

contecer.
Estr. Itapocú-Han

'sa, 8/9/47.
Estevão Sunelli.

Um terreno inclu
sive casa de mate

rial em bom estado,
sita a rua Felipe
Schmidt n. 273.
Tratar com o ônr,

MAX MÜLLER.

Todos os portadores de Titulos em vigor são convidados

pela COMPANHIA para receber os seus premlos pelo reern

bolço garantido ne séde da Companhia ou por intermedio da

suas Agencias locais. Á COMPANHIA INTERNACIONAL

DE CAPITALIZAÇÃO é a unlca Companhia de Capitalização

no Brasil que oferece as vantagens de sorteio progressivo
devolvendo desde o inicio do segundo ano de vigor do titu-

lo as mensalidades pagas junto com o premio.

TODAS DEVEM USAR

(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARÁ DORES

ALlYIA AS CÖLlCAS UTfRINAS

EmDr.ga-se com vantagem para

tombater aa Irregularidades das

funções peri6dicas das senhoras

é Calmante e regulador dessas
funçõ.s

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Onde! Compnrei Mais ROrHto1
Fazendas - Chapéos - Perfumes

Suspensórios - Sedas

EIC., etc.

POIS ISSO V.. SEMPRE CONSEGUE NA CASA

Er:äco Bpubns

DICIONARIOS - Vende-se na Graiica Avenida

FERRARIA

(Sob Administração, do Governo Federal) Fabrica de ferramentas agrícolas.
Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.
---------------8---------------

Uma Iir.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.

_PAall••S 81 MIBI,ie

CASÃMENTOS
Na sala das audiencias

----:-------------�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�

foram celebrados os se

guintes casamentos: Ot
to Koenig com 'a senho

rita Lidia Klein, Walter

C. Hertel com a senho

ríta Gertrudes Breithaupt
e Paulino Pedri com a

senhorita Julieta Am
brosi.

É facil fazer boa diges
tão, quando se usa o

Bitter Aguia Pu ro

Queijo legitimo mi

neiro, procedente de
Santos Dumont - Mi

nas - marca borboleta

V. S, encontrará na

Casa Real.

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.

Artngij§ IB�etrnc(())§ ]l]ara o lar
Bortímento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

ALUCA-SE

ARANDELAS. Um armazem de secos

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e e molhados, ein bom

força de qualquer capacidade. estado, perto da cidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a nualquer Informações nesta Ge-

pedido de instalação de luz e �orQa. rêncía.

r���·:·:··-x-··�!!
r Milho Amarelo

t�
';

--�-�--���:�-:-�;;�::-��
r praça vende

i� Engenho RAU Limitada.:i
;:;··:·ft··ft··..:;.��.

:ntes de V. S. comprar seus moveis,a
visite, sem compromisso, a nossa loja, ""$'
onde encontrará, para pronta entrega
e a preços reduzidos:

TRI�S ESTOFADOS em couro, veludo e gobelin a partir de Cr$ 1.300,00.

DIVAS ESTOFADOS em veludo e gobelin desde Cr$ 400.00.

POLTRONAS de radio e de balanço estofados em veludo e gobelin a partir
de Cr$ 250.00.

COMPLETO sortimento de tapetes para todos os fins, gongoleum, trilhos

a preços módicos.

CAMAS PATENTE de alta reputação para casal, solteiros iii de crianças.

ESTRADO DE AÇO americano e galvanizado nacional.

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

IlllG.AIIA . �!I'.IIIt•. DE JULIANO STINGIIEN

Rua Marechal Deodoro N. 319 JARAGUÁ DO SUL
1-------__----...............-

Ao Publico: P••�I!I.-SE
Oficiais Alfaiates,

só pa!a paletós de
casermra.

Informações com o Sr.
ARTUR MEIER. .

Rio Negrinho

Vende-se
Uma sapataria comple

ta, sito a Estrada Schroe

der III.
Tratar com HelRluth Mundl.

Estrada Schroeder

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



{2H. feira). em reorise - ßpresenlaró:crrie BlJHR'·
Um

HOje e Amanhã
Um hurnaniasimo drama de amor e. devoção:'

na Cruz '·Uma obra prima
[oßlliluielio Ellüduíll

Lirio
I

Paramount-da
-,

I

LO(jA_j[§
AHIYERSARIOS

RETIFICAÇÃO
Na. noticia referente ao

aniversario de Da Maria
Luiza Emmendoerfer,inser
ta em nosso ultimo nu

mero, por um lamentavel
esquecimento omitimos o

nome de uma de suas fi
lhas, Da. Eliza Ernmen
doerfer Eggert, esposa do
Snr. Max Eggert, comer
ciante aqui estabelecido.
Pedimos desculpas pela

involunteria ocorrencia e

aqui deixamos li retifica-
ção.

'

ALTINO PEREIRA
Defluiu a 9 do.corren

te a data natalícia do
snr. Altino Pereira,
digno· Coletor Federal
de Jaraguá do Sul.

O aniversariante sou
be grangear as simpati
as e amisade da popula
ção do municipo não só
pelo cavalheirismo com

que a todos trata mas
tambem pelo modo cor
reto como desempenha
suas funções. «Correio
do Povo» o felicita pela
data.

GENTE NOVA
O lar do snr. Faustino

.

P. Rubini e de sua exma.
snra. Nicia Rubini, no dia
26 foi enriquecido com

mals uma robusta menina Da Organização Finan.ceira
que, na pia batismal rece-
beu o nome de: Ana Mar CAPITULO I
ria. Da Dlscrimineçêo das Rendas
ôervírarn como padri- Art. 141-E proibido ao Estado e aos Munici-

nhos o snr. Mario Nieoll- pios estabelecer limitação ao trafego por meio
ni e sua esposa Dne. 0- de tributos interestaduais e íntermunícípaís res-
tília Nicolini salvada a cobrança de taxas inclusive pedágio

-x- destinados exclusivamente á indenização das des-
Também o lar do s nr. pesas de construção conservação e melhoramen

Menoél João dos Santos, to de estradas e pontes.
Iuncionario ferrcviário, e Art 142-Pertence' ainda 310 Estado a renda
de sua digna esposa Dna. que lhe é atribuida pelo § 2° do art, 15 da Cons
Edovirgem Mafra dos San- títuíção Federal.
tos, foi enriquecido no Art. 14D -É vedada a bí-tríbutação sob qual-
dia 7 de setembro, com o que titulo.
nascimento do seu primo- Art. 144-0 imposto estadual excluirá o :IIlU
genito, que na pia betis- nícípal que não esteja expressamente atribuído
mal tomará o nome de por disposição constítucíonal ao Municipio.
Alceu Silvio, tendo como Parágrafo único - E da competência da
padrinhos, Assembléia Legislativa por iniciativa própria ou
seus tios, Maurlra Batista mediante representação do contribuinte, declarar
dos ôànros, e José Mafra. a existência de bi-tributação fixar a competen-

-x- cía e suspender a cobrança do impôsto indevido. '

A 30 de Agosto, o Art. 145- As multas de mora sôbre impostos -------------......------

lar do snr. Bruno Wolf e e taxas não excederão a 20% sobre a importancia
de sua esqosa Da. Ana do débito e delas não participarão os agentes do
Edle Wolf, foi enrequecido fisco.

.

com a chegada de uma Art. 146- A execução fiscal será precedida
linda garotinha pue rece- de notificação administrativa ao devedor com o
berá o nome de Ivone prazo de trinta dias.
Aos felizes casais os

.

Art. 147-- A Ieí fixará as condições medi-
parabéns do "Correio do ante as quais se concederão as isenções prevís
Povo". tas neste Titulo ressalvado o que nêle se estabe
________ lece a respeito.

Art. 148- O Estado aplicará anualmente no
mínimo da renda resultante dos impostos 20% na

manutenção e desenvolvimento do ensino (art,
169 da Constituição Federal).

CAPITULO II
Da Fiscalização Financeira

Art. 149- A admínístração financeira esta-I
dual e municipal especialmente a execução do
orçamento será fiscalizada no Estado pela Assern
bléia Legislativa e nos Municípios pelas respecti
vas Câmaras com o auxilio de um Tribunal de
Contas cujas atribuições a lei definirá.

TITULO IV
Da. Declaração de Direitos

, Art. 150-Aos nacionais e estrangeir-os o Es-
tado assegura em seu território e nos limites de
sua competência o exercicio dos direitos que lhes
são reconhecidos pela Constituição Federal.

Continuação
TITULO III

J'��
_4 '1IItßgridad� (�,':J..mord/ doi leill -=::r�
criadora/ deve-de (�;.:.-a reputnçao da, marca frf�i: ,:",
que f? a garcmlía doI 1:',':';"

bO�odtilóJ MEDEIROS
.. '

'�i,) AGRADECIMENNTO
i

- Com profundo pezar, co

municamos a todos os
nossos parentes, amigos
e conhecidos, o faleci
mento de meu estimado
esposo, nosso querido pai,

CECILIA PEDnl
Transcorreu día 9 do

corrente o aniversário
natalício da gentil sen
horita Cecilia Pedri fi
lha do snr. Antonio Pe
dri. A aniversariante os
nossos sinceros para
bens.

Da. BUda Bufenußssler
Dia 12 do corrente re

gistrou-se a data natalí
cia da Exma. senhora
Da. Hilda Hufenuessler
esposa do snr. Rudolfo
Hufenuessler diretor das
Industrias Reunidas Ja
raguá S.A.
A aniversariante dama

de grande destaque so
cial em nosso meio a

presentamos cumprimen
tos.

- Dia 8 a menina Ela
dir, filhinha do casal
Luíz-Adelína Crispim.

- Dia 9 a menina Ví
talina Bona filha do sr.
Hilario Bona, os Jovens
Damasio Schmitt e Wal
demar Schmítt, filhos
do nosso amigo Sr. Arnol
do Leonardo Schmitt, e

o sr. Sebastião Xavier
residente ·em Joínvílle.
- Dia 11 festejou seu

aniversario a senhorita
Marcelína Pomereníng.

Vende-se
1 moinho de Iubá mar

ca «Tonani» com pedras
Ituanas de 1,25 metro
de diametro.

.ocorrído em 5 de Setem
bro ultimo com a idade de 46 anos.

Esternamos esse nosso Agradecimento
ao Revdo. Pastor Schmidt pelas 'consola
doras palavras proferidos em casa e no

tumulo.

Itapocusinho, 8 de Setembro de 1947

Vva. Emma Hensehel Horn e filhos

1 peneira cilíndrica

1 moinho para beneíi
cíar arroz e café marca

Engelberg.
BREITHAUPT & CIA.

- Dia 13 Use Mey fi
lha do Sr. Leopoldo Mey.

- Fazem anos hoje o

sr. Rodolfo Ehlert, Hugo
Horst e Reinaldo Soares
Jr.
- Amanhã a senhorí

ta Iolãuda Faguuuc ; re

sidente em Curitiba.
- Tambem amanhã

deílue a data aniversaria
do snr. Rolando Dorn
burch.
- Passará amanhã o

aniversario natalicio do
sr, Valdemar Gumz, comer
ciante em ltapocusinho.
Aos aniversariantes os

votos de felicidades do
«Correio da Povo»,

ELA vinha de um mun

do sem homens ...
ELE era um homem

do mundo ...
Hoje e Amanhã no eine

Buhr no film «Um Lírio
na Cruz".

I � L�m�r�ial Lua,
Escrituração Mercan
til » Contabilidade -

Registo de Firmas
Defezas' fiscais .

Contratos - Naturall

seções - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral.

CalORComo Evitar
fLUIR Df H�6UfIRAE Unhas Encravadas
o remédio que tem depurado
o sangue de tres gerações I

Empregado com êxito nas:

Unhas' encravadas, ca

los e outros meles dos
pés, são causados, em

geral, pelo uso de calça
dos inadequados.Os sapa
tos devem ser folgados e

feitos de acôrdo com li

fôrma dos pés.
.

Ao comprar sens calça
dos, escolha sapatos fol
g!=ldos e de acôrdo com a

fôrma de seus pés,-SNES,

Não sofra de indiges
tões, use

Bitter Aguia Puro

Gaita Eslradella

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
'SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE' O MELHOR! •• ,

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOV.EIS.

Vende-se uma ainda
em perfeito - estado, por
preço de ocasião.

Proprtetario:
Miguel Stern - Corupâ

Jazz Band Elite
PARA fERiDAS,
ECZEMAS,
iNFLAMAÇOES,
CCC[!RAS,
FRI'EIRAS,
ESPINHAS, ETC.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo 'do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR EM mHEUJi�VIE %
NO TA ������TO DA A OASA REAL

receberá semanalmente
TOMATES fRESCOS,
diretamente de J und i a í,
Estado de São Paulo.

BITTER AGVIA
PURO

é um aperitivo cientifico

Livro de Arte Culinaria
Dona Benta
Na GRAFICA AVENIDA

..........................................................ID _ �

(()) §21.bã((J) (Marca Registrada) I
�SIRIA NAC/o

Virgem Especialidade ��:�::{:(
-

.

Qia CliAo WETZEt liNJD)l(J_§TillAt .. JORll1lfRBe S�6Ã� Y'RC(At
....

ESPECIALIDADE.não deve laltar ena casa alguRla!
........................................u ...
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