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Em vísita oficial ao nosso mu

nicipio esteve nesta cidade, nos dias
13 e 14 do corrente o Exmo. Snr.
Dr. AderbaI Ramos da Silva, D. D.
Governador do Estado

por lema ser o Governador de todos
os Catarlnenses.

Dia seguinte foram visitadas as

obras do grupo de Nereu Ramos,
tendo sua Excia. inaugurado a cumí
eira deste estabelecimento, sendo

que por parte de população local,
lhe foi oferecido uma cervejada e

balas aos escolares presentes,
Seguindo á Corupá, onde lhe

fora oferecido lauto almoço, visitou
o predio da Intendencia, Grupos' es
colares e Semínarío, voltando muito
bem impressionado com o que viu.
Infelizmente o mau tempo reinante
tirou grande parte dos brilhos dos

festejos
Acompanharam á S. Excia. nesta

sua visita ao nosso município, os

Snrs. Dr. Armando Simone, M.D. Se
cretario da Justiça Educação e Saú
de, Sr. Nelson Nunes, Oficial de
Gabinete de sua Excia. e Deputado
Alfredo Campos.'

.

O ilustre Governador hospedou
se na residencia do snr. Wolfgang
Weege, industrial em nosso muni

cipio.
O «Correio do Povo», faz' votos

que sua Excia. tenha levado· uma
boa impressão de tudo que lhe foi
dado apreciar neste municipio.

-

futuro Governo
Em memorável Convençãn o povo de J araguá escolheu, pelos
seus delegados eleitorais, 08 candidatos ao futuro pleito municio

pal. _. A eleição do diretorio -- Destacada embaixada de
Florianopolis - Gesto democratico do Presidente do PSD.

Encerrando a sessão e A noite foi:oferecido um banquete
logo depois de serem os no salão do Clube Atlético Baependí,
novos dirigentes da UDN comparecendo representantes de to-
saudados por vibrantes das as classes e partidos políticos.
palmas, o presidente agre- Oferecendo este banquete falou
deceu o comparecimento o Dr. Priamo do Amaral e Silva, D.D.
de todos, marcando nova Promotor da Comarca, que foi Ielíols-
reunião pare as 14 horas. símo em sua saudação, agradecendo
As 14 horas, assumiu a o Dr. Aderbai Ramos da Silva, disse
presidencia da convenção estar ai sem qualquer 'prevenção
o deputado sr. Artur contra o nosso municipio, onde Io-

Müller, que declarando a I ra derrotado nas eleições, visto ter

presença do s�Secre�rio D P I � �����������'����������������������

Dr. João Bayer Filho Geral do Partido, saudou-o N ri au o ontes " I

��;oe��ra��;?�� � e���: em eloquentes palavras da,o�
rl

�e����ad�;:s ����� O S "B·E ·5'O'URO S,Iheu os candídatos ao fu- preferidos os snrs. Arnol-

furo governo do rnunici-
do Leonardo ôchrnlrr, Al-

. brecht Gumz, Francisco F.
pio. F h F D ít d d

-

f' da.ne
.

f
.

d
De Florianopolis aqui

lsc er, �rederiéo Curt espei a o com a e- vençao, a ser ixa a per- quais nunca 01 nega a

chegaram na vespere, os
Alberto Vasel, Fidelis Wolf, liberação da maioria da to das' eleíçõs, para eví- capacidade para exerce-

srs. Drs. João Bayer Filho, João Oreviano Müller, João Convenção Municipal in- tar queima de nomes rem aquele posto.
Secrlttmio da Cómissãti .

-Lueio da C08ia, 'Ot"lf\tiãl1'Ö díeando o"'IHlme"'d-o depu-: que podertam ser exce- Para a convençäo Io-

Executiva Estadoal, Paulo Tissl, Rodolfo Zimermann, .tado Artur Müller para lentes candidatos. ram coordenados quatro

Tarso da Luz Fontes, de-
ôllvlno Piezera, e Vitor candidato ao cargo Logo depois entrou nomes a serem votados:

putado e sub-secretario e
Raduenz. de Prefeito Municipal, com seu joguinho o seu Silvino Piazera, Arnoldo

Oswaldo Cabral, deputado Depois de ter o sr. de- nas proximas eleições, os Eusebio Nunes, o gran- Leonardo Schmitt, Faus-

e membro do Direrorlo putado Artur Müller egra- snrs. Alvaro Batalha e de mentor politico do tino Rubini e Emilio da

Municipal de Floriano- decido, em nome dos can- Eusebio Nunes passaram díretorio. Sabendo daque- Silva, cada qual compro-

polls.
didaros a vereadores e no SI. deitar falação, resal- le parecer e influenciado metendo-se a dar integral

As 10 horas da manhã,
seu próprio a confiança tando influencia política por pessoas estranhas ao 'apoio ao candidato que

repleto o salão Buhr de dos delegados, falaram com no município, o que não partido, reunío os mem- fosse escolhido.

eleitores, deu-se inicio a
o .cosiumado brilho e passa de pretenção, e, bros do diretorio que lhe O sr. Eusébio Nunes,

eleição do diretorio, fendo eloquencia sobre a esco- como essa e agua benta eram de confiança e a ainda mais Iuríóso por

li Mesa sido presidlda pe-
lha democrarlce, os s.irs. não fazem mal a doentes pontou a candidatura do

I
não ter sido reconduzi-

lo Dr. Bayer Filho, Eduar- Bayer Filho" e deputado que continuem usa-la. sr. Ney Franco, jà com o do ao diretorio na eleí-

do Kellerrnann, presidente
Osvaldo Cabral, que' obti- Para os que não con- proposito de queima-la e ção realisada pelamanhã,

em exercicio, deputados D ri
verem muitos aplausos. hecem a politica inter- criar uma cisão. O sr. I pois não obteve siquer

Osweldo Cabral, Pauto
eputa o Artur Müller A relação dos delegados na jaraguáense, preCisa-I Alvaro Batalha, topou um voto, e não podendo

Fonfes e'Artur Müller, e e convidou-o pare presi que votaram consta da mos de dar uma explica- a parada, certo de que i ele votar em si mesmo

convidados especiais dr. dir o conclave. proclamação do direrorio ção, pondo as cousas no do entrechoque de opí- por não ser delegado,
Alvaro Batalha e Eusebio Assumindo dr. Bayer

local. seu logar. niões surgiria a sua cano declarou que ia fazer

Nunes, sendo os trabalhos Filho, este convidou os
Causou oprima impres- O deputado Artur Mül- didatura como elemento um discurso atacando o

secrerarledos pelo snr. mesmos componentes da são o gesto democrefico ler, antes de seguir pa- apasiguador. Criaram, as- deputado Artur Müller.

Francisco F. Fischer. Mesa da primeira reunião
do sr. Roberto Marquerdr, ra Florianopolis, trocara sim, os dois, um caso que Poucos minutos antes

Depois do presidente da a nela tomarem pane e presidente do diretoria ideias com o dr. Alvaro não havia razão de exís- da convenção, os snrs.

Mesa explicar a eleição mals o novo presidente municipal do PSD, que Batalha. então na presí- tir e que so poderia be- Arnoldo L. Schmitt e

que se
' ia proceder, aceno do diretoria. estando ali, foi ao salão dencia do diretorio e que neficiar o presidente do Faustino Rubini, apoiados

tuando que cada eleitor Deu então a palavra ao
cumprimentar o sr. Artur para esse fim alcançar, diretorio,· e que, então ja I por convencionais de Re

poderia votar livremente sr. Francisco Fischer que
Müller pela sua escolha. passara a perna, como incapaz ficou de contro- torcida e outros núcleos,

nos candidatos de sua proferiu brilhante saudação
Estiveram presentes e se diz, no sr. dr. Godo- lar a situação e isso de- combinaram dar ali mes-

predileção, deu-se inicio aos convencionais e em
votaram os delegados se- fredo Luce, satisfazendo vído sua ambição. mo uma cabal resposta.

a votação. nome destes, agradeceu guintes: assim 3; sua.�mbi�ão, de Procurando ainda mal- aos snrs. Alvaro Batalha

Finda esta, foram os tambem com muito brilho Felipe Frenzel, João O. se,r chefe polltlCo, Já que 01' confusão, o mesmo sr. e Eusebio Nunes, esco-

votos apurados e

consta-lo
sr. João Lucio � da Müller, Francisco Fischer, nã:o o podendo ser no Eusebio Nunes, quiz ali- Ihendo o nome de Artur

fou-se ,a eleiçãQ dos se- Costa. Em seguida o sr. Germano Gie!ow, Àrtur PSD: abandonara aqu�le jar o sr. 8ilvino Piazera Müller para candidato.

guintes cidadãos: Felipe João O. Müller leu um e- Gumz, Ricardo Maas, Luiz partido, de uma ma�elra e saiu a mendigar cam. Foi assim que o nosso

Frenzel, João O. Müller, IIOQUente discurso de sau-I Satler, Horacio Rubini, I pouco ele�ante... Nessa balachos com _outros par- deputado foi sacrificado

FrancisC:o F. Fischer, Edu- dação ao Presidente do Guilherme Tribess, Albano palestra, ficara ass�n�a tidos, fazendo reuniões em sua destacada posi

ar.do . �ellermann, Mario Partido sr. Irineu Bornhau. Picolli, Mathias Panslein, d? .que nenhum seria 1I�- conJuntas etc., mas estas ção em Florianopolis pa

NlcolIOI, Lourenço Gresin- sen e a destacada embai� Euclides V. Garcia, Eu- dICado sem serem ouv�- tambem não deram resul- ra vir pleitar com seus

ger, Oito Schneider, Sil- xada que representava ali- doro Garcia, João Silvei- dos tod.o� os companheI- tado. amigos e com o apoio do

vine Piazera, Amai do a Comissão Executiva Es- ra, João Correa Filho, An- ros polltlCos numa con- D�pois desse "servi-, (Continua na ultima pagina)
Krueger, Leopoldo Safa- fadual. dreas Pinter João Koch cinho" o sr. Eusebio foi
neli. Ermilio Ramos, Al- Pediu então'a palavra o A .. tonio Pla�inschek, Fe� Germano Gascho, João para Florianopolis pleite-

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

fredo Emmendoerfer, Adol- sr. Eusebio Nunes que leu lix Henn Junior, Mario Ni'" Lucio da Costa, Albrecht ar junto ao PSD a sua

fo Emmendoerfer, Albano um discurso explicando as colini, Dr. Godofredo Gui- Gumz, Erico Ehlert, Ri- nomeação para o cargo
Kanzler, ErvinoMenegotto, divergencias partidarias ha- Iherme Lutz Luce, Albano cardo Barg, Ervino Horl1- de Fiscal do Instituto do
Arnoldo Leonõrdo Schmill, vidas em Jaraguá, falélndo Kanzler, Oscar Schneider, burg, Paulo Cogrossi, Er- Alcool e de Açucar. Pa
Faustino Rubini, Tarcisio ainda sobre o mesmo assun- Silvestre Strazalkowski vino Karsten, Ewaldo Se- rece que não foi feliz e

de Uliveira MOfta, Evaldo to os snrs. Artur Müller, Alvin Hadlich, àrnold� vef'Ín, Guilherme Melchert, voltou furioso, pois pen
Severin, e Alfredo Ben- Alvaro Batalha e dr. - Go- Krüger, Hermilio Ramos, Henrique MorelI, Rodolfo sava que o sr. Müller a

kendorff, estes dois . ulti- dofredG Lutz Luce. Germano Pavanela, Lou- Zimmermann, Emilio Mel- trapalhara sua pretenção.
mos respectivamente re- Esclarecida a maneíra e renço Gresinger, ::>edro cherl, Paulo Linzmeier, Mas não foi. Foi outro,
presentantes de Corupá e liberdade de votação, pas· Bina Martins, Erviho Me- Oito Ewald, Fiorellcio Ce- Assim, sem razão.

fO-lNereu Ramos. saram a ser colhidos, em negolto, Tarcicio de Oli- zar Picinini, Fritz Ernesto raro alijados, primeiro o
.LI

EmpOSsados esses urna secreta, as ,cedulas veira Mota, Augusto To- Severin, Domingos P. sr. Ney Franco, e depois 1 ..

membros do diretorio. eIe- dos 53 convencionais pre- melin, Emílio Bortolini, Pasa, Vitorio Tomanini. o sr. Silvino Piazera, aos ;W�;rif!,�;B!IlIBl_IImm'il_�

Sua senhoria foi recepcionado
na divisa do muncipio pelo, snr.
Prefeito Municipal, Dr. Juiz de Di
reito da Comarca, Dr. Promotor PÚ
blico, Delegado de Policia, Contador

, .. Municipal, e pelos membrosdo Dire-
gerem os mesmos a res- sentes e, apuradas, verlfí- torio do P. S. D. local.
periva Mesa, que ficou cou-se o seguinte resulta- Em frente a Prefeitura aguar
assim constlruíde: Presi- do: Para Prefeito Munici- I davam a chegada do ilustre Gover
denre-Felip e Frenzel, vice pai: Artur Müller,j54 votos;

1

nador e sua comitiva os escolares
presldenre-loão O. Mú!ler, Silvino Piazera,. 17; N�y e grande parte de representantes do
Secretario-Francisco F. Franco 1 e EmIlIO da SII- comercio industria e povo em geral,
Fischer, e tesoureiro o va 1. tendo saudado sua Excia em nome

sr. Oito Schneider. de todos o Dr. Arquim edes Dantas.

Conforme fora anuncia
do, teve lugar no salão
Buhr, no ultimo domingo,
a Convenção Municipal
da União Democrerice Na
cional, que elegeu

.

o seu

novo diretorio municipal

ele

Na hora do

aperitivo, tome
Um Calice

BlrrER AGUIA
Puro

./Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pr�f�itura MUflici�al ue Jara�uá ao �ul � Ao Publico. ��::� :e':n Vbo�p��'::.Y;:�, :e��ss':Or�ji!:�REQUERIMENTOS DESPAOHADOS I
• onde encontrara,. para pronta entrega

e a preços reduzidos :Dia 3-7-47
2560-Empresa Auto Viação Cararinense S. A: TRIOS ESTOFADOS em couro, veludo e gobelin a partir de Or$' 1.300,00.

por seu representantes, requer alvará de Habite-se, DIVÃS ESTOFADOS em veludo e gobelin desde Or$ 400.00.
para ocupar seu armazem, recern-construldo. Como POLTRONA S de radio e de balanço estofados em veludo e gobelin a partirRequer. de Or$ 250.00.

2:!61 - Harry Max. Hindelmyer, bras. requer Vis- OOMPLETO sortimento de tapetes para todos os fins, gougoleum, trilhostorta e alvarà de Habire-se, pare ocupar sua casa, a preços módicos.recem-construida. Idem.
OAMAS PATENTE d lt t

-

I It iros d crianças.25M-Lili Kopmann, bras. requer alvará de Ha. ' e a. a repu açao para casa, so er e e

blte-se pera alugar sua casa. Idem. -" ESTRADO DE AÇO americano e galvanizado nacional.
2580-Engenho Rau Ltda. requer baixa ímp. de OOLOHÕES para cama de solteiros e de casal a partir de Or$ 120.00.

uma de suas carroças de tração animal, Idem.

i! IS;;GIAIUA emlJllUIG DE JIJLIANO· §TINGDEN2584-Arthur Risch, por seu procurador, requer
licença colocar um letreiro ao lado seu predio Idem. Rua Marechal Deodoro N. 319 JARAGUÁ DO SUL

2586 -- Francisco F Fischer, bras. requer licen- •

ça consttuir uma cerca de atame em sua proprieda-
a����������������I.����••�������.de. Idem.

pl nlXIB u B06U�IRAg�o�br�:seO��;�'s:1í��;;C�mG���;to r��ue�ré��·�á BANCO INOÚSTR IA E COMÉRCIO DE S. CATAB INA S/A. � ::::�:o:',:::zz:.

2589 . Guilherme Gurnz, bras. requer alvará de Fundado em 23 de fevereiro de 1935
Empregado com êxito nas:habíte-se para alugar sua casa. Idem.

I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00�619-Faustino P. Rabini, bars. requer baixa DEPENDEHCIAS EM:' RESERVAS CR$ 4.000.000,00imp. de um caminhão. Idem.

.

Araranguá J g' d
.

S I2620-0svaldo Pinter, bras. requer licença es-t Blumenau AGENClA: ara ua o U
rabelecer-se com uma alfaitaria. Idem. Brusque Rua Oel. Emllio Iourdan, 115

2621-01avo M. Cardoso, bras. requer licença �:��1�:;as End. Telegraflee "INCO" .

estabelecer se com uma Farmacia. Idem. Concordia Caixa Postal, 1 ° =-Telefone, 75
2622-Frederico Helns, bras. requer licença es- Cresciuma MATRZ: I TA J A í l::'l:::tebelecer-se com uma engraxararle e concerto de cal':' Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.·d Id Curitibanos emprestlmos. financiamentos mediante caução de tltulos comerciais

••:.:ça OS. em.
FI' r passes. etc., aceitando documentos e valbres em custodia, mediante2624-Eulalia Cecilia Plefka, bras. requer transf. G�:���oPo IS

taxas modicas 11imp. terreno adquirido de Dna. vv«. D. Plezere. Idem. lbirarna Mona em C /Correntes os seguintes juros: 1.5••2626 - Ricardo Harneck. bras. requer licença Indaial

I A Disposição, sem evlso, com retiradas livrescolocar uma taboleta em frente de seu prédio. Idem. Ituporanga
pare qualquer importancia 20/02627-Germano Enke, bras. requer transf. imp. j����b! do Sul

Com Aviso de 50 dias e retiradas livres
terreno. vendido a Firma Irmãos Wolf. Idem. Joinville de Or$ 1.000,002629-Transportedorn Lessamenn & Cia Ltda, Laguna Depositos Populares; com limite de Cr$ 50.000,60requer baixa írnp. de um caminhão vendido para k1!t�: dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00fora do municipio. Idem. Orleans e subsequentes a p, de Cr$ 5,00 .4%2632-Ana Radunz, bras. requer transf, imp. ter- Piratuba Com Aviso de 100 dies 5% ii
reno vendido a Hilberto Radünz. Idem. Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%2640-A. S. A. Moinho Rio Grandense, requer Rio de Janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2%transf, dos impostos d que estava sngeíro nesfa Re-

. �i� �;g���ho Prazo Fixo de 12 meses 6% I::.!::.'partição, pera o nome: Llriião Mercantil ßraslleíra S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitaliz!ldos semestralmente
(UMBRA) S. A. Idem. S. Joaquim A

.
,

b d id d �--��264t-A firma em organização José Wolf. & Taió economia e a ase a prospen a e

� Raizes elplnas com- �.

b
-

d
.

.

Tijucas Deposite as suas economias no
.. 0- fa mos esto-

.

Ol�. requer aver aç�o os Impostos a q�e estava �u- Tubarão. Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA.:: p em o o

g�lto Theodoro Jose Mol� sobre Ind��trIal e Profls- U!us�anga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas l1 � macal
. �seo, de peças e eccessonos pare bicielera. Idem. V.ldelra Aos sábados das 9 às 11 horas ii � Bitter Aguia �266:!_:_Julio Oadotti, bras. requer licença cons-

., a:1 """'_"""""'_"""""'_"""'__""WY"v"
truir uma casa de madeira em .sua propriedade. ldem., ,

_.. ---_-----

.

2642-Marta Planinsch?k, bras requer .trans�. Queijo legitimo mi-imp. de sua casa de negocio de géneros alimentí-
CO.1RA CASPA, neiro procedente decios, bebidas .e fumos, tendo vendido a Sra. Dna.:

S t
t

D t M'Rosa Teixeira, os ramos, bebidas e fumos, ficando
OUEDA DOS CA�

an os umon. - l-
extintos os generos alírnenticíos. ldern. nas· marca borboleta

2643-Waldemar Rebelo, bras. requer baixa imp. BUOS E DEMAIS V. S. encontrará nade sua fabrica de tamancos. Idem.
Casa Real.2664 ._ Fabril Herneck Limitada, requer baixa A FE C C O E S 00

imp. á que estava sujeito nesta Repartição. Idem,
�3URe CADELUDO.

�e���6��saH�;On�:!��' �:s.ge����� ���:'ti�r.;� r���;;i;'-"1"'. 2646 - Max Paul; bras. requer baixa de sua ser- �:raria, por ter vendido ao sn�. Fran.cisco Lui, bem
J:r@��������/���� .... �� ao menor preço da

como tambem de um carro IndustrIal Idem. ·��\SI;�I&;�\8I.�\SI.�'8m,�'�.I;\�\SI.�I&.�,§h�\SI.�w.�'SIn,�@� t:
praça vende :2647-Harry Marquardt, bras. requer baixa imp. \@Tosse.Asma.Bronquite.Rouquidão..e Resfriados ��. EngenhO RAU Limitada 1�de sua barbearia, Idem.

�
7 7 7 7

�
i

2648-Ervino Krischanski" bras. requer !ransf. •• TODAS AS MOLE§TIAS DO HPßR·flHO Rf�PIRßIÓRID .
m·o,:····..·..:;��i!i

imp. terreno vendido a José Lino Severino. "...... in. U
2649-Aloisio Carvalho de Oliveira, bras. requer � Encontram alivio imediato com c, uso do @) .!llteeIRa-IEtrans.f. imp. de uma Farmacia adquerido de H. Rogo I f@ I n C O Dl P a p a v el@) Oficiais Alfaiates,:.s�'���er�����h���t�J���ras. requer b.ix' de

.

su. '1 P�iloríll d� flngieo P@lot@nl� � ��s!.�[r� paletós de

. 2651-Leopoldo �elde, bras. re��er transf. Imp.
O PEITORALMAIS�ONHE�IDO NO BRA§J[L�

Informações com. o Sr.
terreno com engenho de serra adquJrldo _de Rudolfo §)

• • • • • • • • • • 1íi'\!t8\r.:\\!tn\
ARTUR MEIER.

Fritsche. Idem. it®@l®®;.@@)..@���®;.@@&@@,;@@Á@�� J:l Rio Negrinho2652-Gustavo Roglin, bras. requer transf, imp.
•

_

terreno adquirido de Germano Koglin. Idem. ..--

A V I S O2653 - Berta Wenderlmeyer, bras. requer licença OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO�
, .

I

�:�dar faser reforma interna e pintura externa,
� Adolf Herrn. Schultze 00 POSTOB R A 5 I L'2654-Ernesto Randig, Qras. requer transf. imp. � MARCENARIA EM GERAL s:zz

.

terreno adquirido de Reinhold Kiefer Idem. t:::6:S t:::6:S Ao lado do HOTEL JARAGUA _ Rua Marechal Deodoro N. 5872655 - Alexandre Wittaczik, bras. requer transf. 00 Oterece móveis "CIMO". de todos os tipos da 00 Comunica aos seus distintos amigos e fregue-imp. terreno vendido a Estanislau Witteaczik. Idem. 00· CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 ses que estamos efetuando venda de gasolina Esso,2656-Artur Bleich, bra'S. 'requer transf. imp. ter- 00 Mantem um estoque permanente de todQS (JS tipos 00 e Oleos e em breve teremos seção de lavagem ereno adquirido de Reinhold Kiefer. Idem.,
s:zz de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00 lubrificação e consêrtos de pneus.2657-Conrado Krasten, bras. requer baixa imp. t:::6:S.

00. O Proprietario: ANTONIO SCHMITTde seú engenho central de aguardente, e negocio de 00 INSTALAÇDOES .CO.MPLSETI ASd DEI : � ......_ ..- .._ ..- .._.._ .._ .._ ..===m�::=====::�!,===!::.bebidas. Idem. 00 ormItonos, a as e aotar
t:::6:S ::::;_;;m=:;=�;=:;.,...,;;;:;=;;=;;=;;-"-"-"_.._·.!.

2658-José Generoso Filisbino, bras, requer 00 Cópas, Escritvri)s, Moveis rusticos e outros. 00 '�F b (Sezões, Malárias, IIItransf. imp:de seu Botequim, por ter vendido o mes-
00 M�VE�S AVULSOS COMO: mâ 1·1'1- ,., r"'s I.mpaludismo . IIImo ao sr. Henríque Gonzaga dos Santos. Idem.
s:z<' CadeIras

. '.' 00 o::
'" ..., _ MaleItas, TremedeIra:::Secretaria· da Prefeitura Municipal de Jaraguà t:::6:S Pültro�as hxas e gIratalIas

. s:zz III _ OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM _ III.

do Sul, 8 de julho de 1947. .00 Mesmhas de centro e para radIO lZ:S :::
••

.. _

José Pereira Lima 00 E entre muitos antros. a 00 III "Capsulas Antlsezonlcas IIISecret�rio. 00 Caixa Registradora marca "RECqR�" 00 iii .

'1'1:1Ku"hn
-

00 Afamada pela sua etici�ncia, sub5tltu 00 III Minancora" ...& Renge I w·· iodo as Oaixas Registradoras de 00 ... "11'1·.t:::6:S elevado custo.------- - -

w 1·'11- Em Todas as Boas Farmacias
o::00 Toda a ltlereadoria á pronta Entrega � ::. III00 RUA RI? BRACO, 964 -. TBLEFONE, 75. 00 IIIIÉ

um produto dos Laboratorios MINAN00RA:!!
00 Jaragua do Sul Sta. Catarina 00 iii _ .Toinville _ Sta. Oatarina- IIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO lIIi=ii=ii=ii=ilili=ii=ii=il:=li=iii!iliiiii=il=llili:!

�o'o /0

Feridas
Eczemas

•• Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
ES.crófulas

I .; sifilíticas

I
SEMPRE o MESMO I •••

SEMPRE O MELHO'R! •••

ELIXIR DE NOGUEIRA
,

I. Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TA RTAMENTO DA

SIFILIS".

Livro de Arte Cullneria
Dona Benta
Na GRAFICA AVENIDA

Jj"ERRARIA
Fabrica de ferramentas agricolas.

Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.
----------------.----------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BITTER AGUIA , �
é um possante estorne- �
cal, feito de raizes me- �I dicinais.

S�����

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

IE�llt21�
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIRA' MINANCOßA Dr. Alvaro Batalha - MÉDj[�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

_- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Diretor Médico do Hospital "São José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

EVermifuga suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

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

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias
Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

, MINANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

- JOINVILLE

De ordem do sr.

Prefeito Municipal
torno publico que,
durante o corrente
mês de SETEMBRO,
arrecada-se na Te
souraria da Prefei
tura' Municipal de Ja
raguá do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, o imposto so
bre Industrias e Profis.
säes, 2° Semestre.
Não setísfezendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito á
multa de 20% sobre
o referido imposto no

primeiro mês, sendo
então feita a cobran
ça judicialmente.
Tesouraria da Pre

feitura Municipal de

Iaragué do Sul, 5 de
Setembro de 1947.

............................................................................................................................••••••••••••••••••••••• " •••u
.

:::::::::::� :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::
AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Na Prisão de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

li CLINICA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B· GARGANTA,
ii moderna e primorosamente instalada do

ii DR. SADALLA AMIN::

!! CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS
ii BSTADOS DB SANTA CATARINA E PARANÁ
li «Rua Abdon Balista - defronte "A Noticia"»

�:.:;::i HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 !:.·i:.--

_ .Joinville -

_,---------------

Onde! CompnreJ Mnis 80rHto1
Fezendas - Chapéos - Perfurnes

Suspensórios - Sedas
Etc., etc.

POIS ISSO V. . SEMPRE CONSEGUE NA CASA

Ep:lCO Bpubns

"

Fastios, Azia, Vomitos,
Pes a d e los, I n d i s g e.s t õ e 5,
Colicas do Figado.

Gez es, Digestões Penosas,
Dôres �o Estomeso, Mao
Halito, Retenção de Bilis.
,
-

Vende-se em 'toda parte.

jaarguá do Sul Santa Catarina fi Dl.'. ReD.ato -W-a1t9p
Casa de 1\Ioveis

I ii M É o I C o
iiI I ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA l:;:V-t

- -

L - 11 Com cursos de aperfeiçoamento no
..

• orlo azz�r.s ii Rio de janeiro - São Paulo e Buenos Aires. g<i> Jaraguá do Sul - Rua DomIngos R. da Nova <i> :: Doenças de Senhoras - Partos - Clinica H!t!lil;lBI§fi8l!il!1S&It.&81;U;18�12II§I!�1Iii'&���88@1g!Sl!i! ii"'::
.

.

• . Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- ii Geral de Adultos
-

e Crianças. HOficina MecanI·ca se Vidros. Molduras para Quadros qualquer I!! Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal.!i, '

tipo, - CAIXOES FUNERARIOS H TELEFONE N. 3 ii.

. Em estoque e sob encomendas. ! li Jaraguá do Sul - Sta. Catarina HEnfeites para CaixõesFunerários.:: ::

&. Vosgerau-Tesoureiro
..--------------------�

Geral
AVISO�----------------

Dr. Arquimedes Dantas I
ABlIGG_Be

NA FALTA DE
APPETITE

H. KELBE�T Proibo 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.

CpNCERTOS DB CAMINHÕBS B AUTOMOVBIS -

- SOLDA BLBCTRICA E A OXIGBNIO

PEÇAS B ACESSORIOS -

- APARELHAMENTO MODBRNO

,Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343HABBIS PROFISSIONAIS-
- PREÇOS MODICOS.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 158 -- Telefone, 40
-Jaraguá do Svl - Magresa

Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indispensavel
o use do Vende-se

Um bungalow em

Corupá, dlstanre da
Estação 25 minutos.
Informações com o

Sr. Erico Borchorol,
na Cervejaria Wulf
em Corupá.

Dp. LUIZ- DE SO'Q'ZA. V d ����
en e-se Lure seus males e poupe seu

1 moinho de Iubá mar- bom dinheiro comprando na

ca «Tonaní» com pedras I FARMACIA NOVA
1t�a���e��o. 1,25 metro

de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior sortimen-

-

to na praça e oferece seus arti-1 peneira cilíndrica
.

gos á preços vantajesos.
Rua' Mal. Deodoro, 30 - jaraguy
���

1\:DVOGA\DO

Vende-se

...............................1 1
_ 1 ...

CASA TOBI-AS Casemiras - Linhos - Sedas - Tussores - Chapéus de Sol
e de Cabeça • Roupas Feitas • Miudezas Brinz - Riscados -

Voils - Chitas E mais MIL • ARTIGOS!Em GuepP8 aos ppe9t.lS Altos
RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 652

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA
,.- Preos sein co ncurrência

_ __
PARA BREVE! MUlTO BREVE!. .. Sedas desde Cr$ 3,50 o metro............................... ..

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CpRREIO DO POVO» - DO'mingO', DIA 21�9-47 -

�--

im···· 2B do·.·eorr�nl� [jrilnd� JOgO
rio gr:amado da S. D". Acaraí, realizar-se-á dia 28 do cerreate, um sensacional jogo, contra

ca F. C. de Joinville. Não percam esta sensacional peleja.

• ßml!rieil f. [.
\

X ß·eilrili-

o iorte esquad·rão do Ameri-

OS' BES0UR'OS
(Continuaeão da la. pag.)

Vai se ver não é ninguem.

III

LO(;AIS

AliYERSARIOS

povo jaraguaense O car- Carlos Prestes, numa a

go de Prefeito Munící- fronta a sua população Li a entrevista con �

paI, da comuna ,á qual cristã. 'tra o sr. deputado Artur
serve a mais de 30 anos. Poderá um eleitor eons- Müller ,e conclui que não
A votação' foi de' 34 ciente dar-lhes apoio? passou de um anuncio

votos para o sr. Artur, Nunca! Nunca! mal redigido para o fim

Müller, 17 para o sr. Síl- Se a raiva vem, do sr. a que se destina.
vino Piazera, '1 para o Artur Müller ter amíza- Eu, no lugar daque
sr. Ney Franco e 1 para des em elementos de les dois cidadãos, faria
o sr. Emílio Silva. outros partidos, ínclu- o anuncio da seguinte

, O que se seguia a sua síve- do honrado Gover- forma:

escolha, com renuncia de nadar do Estado, podem «Oferece-se um po
dóis ou tres menbros do eles Iicar certos de que litico serâ eleitores mas

diretoria, vai por conta ele continuará a mante- com muito papo. Já foi
do despeito 'ou das íntrí- las sem quebra da sua republicano, Iíberal.vpes
gas que oportunamente dignidade politica, pois sedísta,". udenista, comu

serão desfeitas. não compra brigas pesse- nista e quasi perrepista.
O sr. 'Alvaro Batalha, ais de ninguem. Atualmente está sem em-

cuja ação de desíntegra- O sr: Eusebio Nunes é prego e partido. Can

ção no díretorío mereceu I indesejavel na politica I forme oferta;, leva mais
a rep';llsa dos snrs

..
Fren- de Jaraguá, como já foi- alg1!.m conslg�."Ofertas

zel, FIscher, Gressínger, em toda parte onde exer- ao Seu Ozebio
Müller, Mata e outros ceu as suas "atividades". Brederodes

que contra ele votaram E, se quizer continuar,
é �seiro em agrel;sões a pegaremos do bisturi e

�mlgos que não lhe deern faremos a autopsía.para o

Integral apoio, como o que prevenimos que todos
fez com aqueles, pois preparem os lenços para
tambem foi o autor da- tapar o nariz ... , visto que,
quele celebre boletim não temos medo de seus
"Aos ex-integralistalS", arreganhas e lhe �plica-
onde, atacou

L amigos que mos aquela quadrínhá po-
em outros tempos perten- pular." , '

ceram aquela extinta a-
.

gremi'llção. Nãó temos mec/o c/o homem
O sr. Nunes era o ho-

rnen que andava pelas
Nem c/o ronco que ele tem,

casas de Jaraguá colo, O besouro tambem' ronca
cando retratos de Luiz

Clube AiMoré
A Diretoria do Clube Aimoré, tem O' prazer de

Dia 3 de Agosto p. p. cçnvídar O'S senhores sócios e exmes, familias, pa

Iestejou sua data natalí- ra assistirem o baile soctal, em sua sede, na noite

ela, a senhoríta Rosa t de 27 do correnre.

Rasaria, residente em .S. A reserva de mesas está a cargo do tesourei-

Paulo e noiva do jovem ro Curt ôlewerdt.

2. sargento Hercílió Na- ...:__-------------------

zar.itii�C��y)transcor�eu;' ßssem�leio, leuislotiUH Registo Civil
a data natalícia do jovem A Beleza da Lavoura NO' cartório do Registro
WiJson Luz, filho do snr. No próximo numero

Civil, No cartório do

Nestor Luz. daremos publicidade ao Registro Civil, foram ins-

-Dia 16 aniversariou apleudldo discurso que o
criros os seguintes nasci-

o sr. Albano Lyra, resi- sr. deputado Artur Müller mentes: Ingo, f. de Werner

d t G Mi
.

h Braun, Neusa, f, de Ar-
en e em uara- rnn. pronunciou ante- ontem naldo OUo ôchultz, Alzi-
-Dia 17 a menina Ivo- na Assembleia Legíslerlva

ra, f. de Francisco Lennert,
ne, filha do snr. Leepol- em defesa da produção
do Re!ner. .. agrícola e pleitelande a João, f. de Salvador ôl-

- DIa 19 asnra. Lídía criação de uma estação queira, Mario, f. de Ricar-

Schneider, .esposa do sr. egro-pecuarla, insenção
do Hinkeldel, Luiz, f. de

Otto Schneider, tambem de Iaregué como fonte' Ambrosia Carvalho, Gere-
•

na mesma data o sr. Eu- tributaria pera o Serviço mias, f. de Ricardo Ram

génio Silva. Militar devolução e entre- rhun, José Ivo, f. de lulle-
-Ontem fizeram anos ga de 'armas aos lavrado-

no ônnghen, Olindina, f.

os srs. Honorato Tome- res e isenção da revallda- de Benjamin Stein, Edvi

lin, residente em Blume- ção e selo pare licença no, f. de Carlos Gumz.·
...............�� nau e o jovem Lourenço de compra de mnnições. Rosali�, ll�e LJUiZ, ror� Bittet' A�uia Puro � Ersching. "

_

renzertí I o, ?se, :
e

�� abre o apetite e I� -Fazem anos hoje os EM BREVE! Alexandre Avancí, Renilda,
srs. Max Schneider; filho,

f
..
de Alberto ßecker, R�-

,

"

tavorece a digestão. do nosso ,amigo Oscar
A qASA REAL gm� Hele�a, f. de Eugenio

..__",�......._....-.....-. Schneider; e Alfredo Ja- recebera, semanalmente J?se da SlIv_a, Ivo �rego-
: cobi e o bravo Sargento T,orrJA�ES FRESC��, no, f. qe Joao�F?dl, Egon,
Haroldo Schneider, que dlretflmente doe J und I a I, f: de Germano Prlebe, Ade-

fez parte da F E B. Estado de Sao Paulo. I:na, .f. de Artur Hornburg.
-Na mesma data o me- Iolaní, f. de Gerherd Artur

- Ao povo deste-mu- nino Ivo filho do nosso'Vende-se Marguardt.

n�eipio qu�� não me: prezado assinante �r. sn- Uma Limousine, Opel CASAMENSOS. Rea-

res_ponsabIl�z? por vestre. Stralko_wskl. tipo 1926 e� ,bom estado llzararn-se �O'nt�m na se-

qualquer divida .que
- .Amda .hoJe a s�- com bateria e pneus Ia .das audlencías .O'S se

meu filhoGeorz Gün- ,nhorlta; María Rank, dI: novos. gumtes casamentos. Alba-

h F-:I'l'l f'
t':l lecta fIlha, do snr. Jose Enformações: Caixa no Roberto Bachmann com

t er l]� lze-r. Rank. ' Postal 97-Jainville ou a senhorita Emilia Tecilla,
Jaragua, 5-9-��. Aos distintos aniver· nesta Redação. Erwin MúJJer com a senho-

Georg Gunther sariantes os votos de fe- ritaiMinila Strelow, Ernes-
licidades do "Correio do to Nicolou' Ribeiro com

Artu',r,,' Mu··ller Povo". Adelaide Conc'eição. Antonia Maria, Estevo,
Aos jovens noivos os ErciJio Pedro Ferreira,

Leopoldo Reiner. Viajou votos de feHcidades do filhO' do falecido Julio Fer
para Canoinhas o snr. «Correio do Povo» reira e de Paula Hay com

Leopoldo Reiner, dire-
Falecimentos.' Em Blume- a �enhorita Hel eRa Rain-

tor presidente da Socie-
nau, onde residia, fale- jack, residente nesta cida

dade Grafica Avenida
c.eu dia 18 do corrente, de, Mertim Binter com a

Ltda.
a exma. snra. Vva. Atia senhorita Adelia Sarti,

loivado. Contratou casa- Althoff, progenitora do tilha do sr. Genaro Sarti

menta na Capital Bandei- sn� Hermann Althoff, e de Amabile Murara Sar

rante em õ de Agosto Diretor-Gerente da Em- ti, residentes nesta cidade.

passado o 2° Sargento preza de Transportes
Hercilio Nazario, filho «Frenze!» S. A.
do Snr. Augusto Nazario - Tambempàssou pe
(falecido) e de Dna. Anto -

' lo duro golpe de perder
nia Maria,Oliveira Naza seu filho Emanuel, o ca

rio, com a Sta. Rosa sal José-Evelina Rank.
Rosario; filha do Snr.,·' As familias enlutadas,
José Rosario e de Dna. enviamos condolencias.

Quem mais
d't>8.

'Aviso

O qeputado Artur
Müller, atualmeute em

FloI:ianopolis, onde na

Assembléia Legislativa
colabora DQ projeto. da
Lei dé Organisação Mu
nicipal, deverá estar. de
volta até o fim deste .mes.

Logo em seguida
com os candidatos a ve

readores e os demais
amigos encentará a

campanha para as futu
ras eleições municipais,
que mais uma ves darão
a vitoria á União 'Demo
cratica Nacional.

.

Associaçã& Rural
de Jaraguá do Sul
A Associação Rural de

Jaraguá do Sul, comunica
aos lavradores dêste Mu

nicipio,quela partir dodia
24 em diante, inicíarã a

distribuição de sementes

de arroz "Blue- Rose".
Os interessados deverão

dirigir-Ele a séde' da As
sodação

'.Rural (ao lado
da Prefeitura), onde se

rão atendídos.
Jaragúá do Sul, 20 de

setembro de 1947.
MANOÉL L. DA SILVA

secretario

, AGRÄDECIM'ENTO

�Perdeu-se
Declaro para os devidos

fins, que perdi o titulO'

provisó�io n. 44.325 refe

rente a 10 ações da com

panhia Siderúrgica São
Paulo e Minas S.A.

ERICO PFEIFFER
Serra Alta

.

"Br'usqu'e ......
, I realizações

da labori.ósa...... II população de uma vásta
,

e rica parcela do Vále
Temos_ sobre a nossa do Itajai que é o munici

:mesa de trabalho, o pri- pio de Brusque.
. meiro numero da nova Agradecemos aos dire-
revista '''Brusque'' que tores da revista "Brus
surgiu no" cenario da im- que" a gentileza que
prensa catarinense com tiveram, remetendo-nos
um belíssimo numero de esse numero, fazendo vo-
I,lpresentação. tos 'para o franco progres
Essa revista, editada so de seu orgão' de

na cidade que traz o seu imprensa.
nome, sôb a direção bri-
lhante dó jornalista Ciro
Gevaerd; tem por objeti
vo div,ulgar as grandes

Com o coração amargurado, comunicamos a tedos o,á
nossos queridos parentes, amigos e ,conhecidos, que Deus, na

'sua onipotencia, chamou a si, com a. idade de 12 anos, no dia
14 do corrente, o nosso inesquecivet filho' e irmão

' ,

EMANUEL.
Agradecemos a todos os vizinhos e demais pessôas que

nos ajudaram e consolaram, especialmente o snr. Venancio Ni
coluzzi e senhora, e tambem aos que enviaram coroas, flores e

acompanh'lram o querido morto a sua ultima morada, agradeci-
,

mento este e!>tensivo, ao umanitario medico, Dr. Renato Walter,
pelo esforço dispensado para salvalo, bem como as carinhosas irmãs do Hospital São José.
Agradecemos t'lmbem a snra. Da. Alice Bertoli Watzko, pelas belas orações feitas em casa)
bem como durante o percurso para o cemiterio. ' ..

'
,

Nosso eterno agradecimento' aqui fica, ao snr. Pedro José Bosco, digno diretor' do

Grupo Escolar .Abdon Batista que, acompanhado de todos as professoras e alunos do grupo,

acompanh:tram o enterro, carregando o ataúde até ao cemitério.m m
,

A todos, nosso agradecimento. , ,

Jaraguá do Sul, 15 de S�tembro de 1947

JOSE RfiNK JUNIOR e familiaFiguinos Novos
Na Tip. Avenida

((J) §atlbäto . (Marca Registrada)

Virgem. Especialidade
dla' (lAo WIEIZEl liNJ[))[J§IllAl = JJollmHrHlie

" não deve faltar ein casa algulna!
'FE 't

s�SÃ� 'f'RefAt
•••

ESPECIAliDADE,
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