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ANO XXVIU'-

aomiaio mal
Os arautos do PRP, no comlclo de Rio Cerro, descambaram

para o' ataque pessoal aos adversados e foram escorraçados.
O Dr. Luce até uns tapas levou.

Domingo ultimo, os no
vos proferes que preten
dem salvar o municipio
excurstonaram a Rio Cer
ro, onde haviam mandado
preparar uma suculenta
churrascada. Os homens
do PRP, hoje mais conhe
cido por partido de repre
sentação mlstureda.. foram
infelizes. No salão Risrow,
no maximo umas 50 pes
soas compareceram.
Entraram os oradores

em fila, tendo como. ball
sa o sr, Emanuel Ehlers,
seguido dos snrs. Dr. Lu
ce, Emilio Silva, Luiz de
SOUZa, Leopoldo A. Ge
rent e outros.
O sr, Ehlers começou a

desancar o porrete no go
verno e no deputado sr.

Artur Müller, sendo ime
diatamente aparteado

'

pe
los colonos presentes, que
começaram a protestar
centra os ataques pesso
ais, tendo então entrado
na "dança" o dr. Luce,
procurando socOl'rer· ao

orador, no que foi mais
infeliz ainda, pois o pú
blico avançou çpn�� º�
excursionistas, haV«f1do
até tapas, emquanto o dr.
Luiz pedia calma, e suan

do frio, procurava apartar
os contentOI·es.

'

,

ser esclarecido, pare seu

bem e o bem da sua ter

ra. Esta é que se nos a

-figura atitude patriótica
a que não ilude, a que
não engana, a que não
trai, porque tem a cora

gern da lealdade, que age
de frente.
Não basta instruir. É

preciso educai', dar ao

povo noção e consciência
do seu valor como cornu

nidade e de quanto será

capaz na reconstrução do
mundo que .aaíu da guer
ra. Povo mal preparado
ignorante doente é "messe
falida". E o nosso não

pode ser isso porque
grande e forres são as

suas reservas de energia. Cartas dos LeiteresAs palavras de Presidente
Trumen educação ou bom-

.

Escreve-nos "um leí
ba atomica proferidas ne tor" sobre o programa
hora mais tormentosa da de governo da lJDN, es

existencle dó homem 80- pecialmente nó que se

bre a terra constituem já refere a instrução publi
se disse um terrivel dile- ca municipal.
ma. "Em face da alterna- "Bolsas escolares aos

rlva exclama o Professor alunos pobres"! Só isso
Lourenço Filho escolhem vale por um programa.
os povos e havemos nos Quantos jovens inteli
mesmo brasileiros ,de es- gentes, quantos meninos
colher", 'capazes nâo"(feixam de
E que a hora já soou estudar por falta de re

nos bronzes da Historia. cursos?"
Mas, lembra o amavel

leitor: e o ginasio não
resolveria o assunto?
Aí fica a lembrança.

X
Do sr. Rudi Bruns, re

cebeu o sr. Artur Müller,
deputado estadual e cano'

didato a prefeito, uma

carta da qual destacamos
o seguinte trecho:
"Mui respeitosamente

venho a v. s. por inter
medio desta. agradecer
de todo o coração, em

primeiro lugar em nome

de meu velho pai e tam
bem por todos os jara
guaenses lavradores, o

seu brilhante discurso e

progr:ama de governo em

defeza da lavoura. Pode
ficar certo que nós todos
desejamos a sua vitoria,
porque éla é tam'Qem a

n'ossa, a dos homens que
trabalham pela grandeza
deste querido municipio."

-x-

Você nosso caro Ba
silio, tem toda razão.
Não publicamos a sua

carta na integra, por
nos faltar espaço, e mes

mo porque aqueles dois
cidadãos já receberam
o seu quinhão, não acha?
"Aqueles não são ude

nistas, pois os do Parti
do do Brigadeiro, como

você bem acentua, não
traem nunca. Eles ata
cavam ao sr, deputado
Müller, alegando suas a·

misades particulares com

adversarios. Mas o fato'
é que aquele ficou no

seu partido e os. óutros
foram para o adversario,
e que adversario ...

A sua repulsa é justa.
Mas não tenha duvidas,

sr. Basilio, no dia 23 de
Novembro eles recebe
rão a resposta.

A muito custo serena- nicipio? As resoluções contidas

ram os anímos, tendo si- Outros perguntaram aos
lia Sin?�se do Censo

do suspenso o comicio e oradores pelo programa D�mograflco de 1�40 pu

passando os arautos a co- de governo, pois não lhes b.hcada pelo Serviço Na

mer um churrasco, lá no ínreressave a vida parti- c�onal de Recenseamento

canro do salão e olhan- cular de quem quer que
sao desconcertantes no

do de esguelha para a fosse. Esses ataques pes que tang�, pa�lic.ularme�te
porta, com medo de que soais demonstravam a fra- a educaçao pública. Cer

as lavradores voltassem. quesa do seu ideal, das ca de vj�te. e dois m!lhões
Dali rumaram para o diretrizes do partido, pe re- de brasileiros caminham

seu reduto predileto, r o cendo que queriam voltar de olh?s ve�dados o que

Salão Moeller, onde a as- ao tempo do boicot e da vale dize: .nao r�cebera_m
sistencia éra um pouco cobrança das rnenselída- os benetícíçs da mstr�çao
maior. Já C0m a lição do des para viverem a tripa e�ementar. e: u�a sttua

comicio anterior e vendo I forra. Mas esse ternpo já çao qu� �sta ev�d�ntemen
a atmosfera carregada, os passou. Hoje se quizerem

re a eXI)?lr. remédio pron
oradores refrearam um viver, que vão trabalhar. t� e energrco, a, ser f!ll-
pouco a linguagem. Entu- " .

nístrado pela açao conju-

siasmo nenhum. Nem pal- �st? zn como. �Indou o ga?� ?O� gov�rnos com

mas, como tambem não p'rJI.nelro �?ml�JO dos a Inlclatl�a p�lva.da. Ca

houve "bis" pois o maes-
misturados. A!nda bem be tambem a .Hnpren_sa,

tro Mess que ali deveria que o sr. Francisco Mees como aos demals orgaos

ser. apre�entado ao povo
não veio, pois teria ali a de opinião, clamar, Inces

não foi
'
sua decepção, com a ína- santemente pela educação,

O int�ressélnre é quan-
bilidade dos seus propa- E que isto se faça todos

do começaram os ataques gandistas., os d!�s e em tôda� as

pessoais ao sr. Artur Mül- Mas já lhe foram dizer: o�aslOes, de man�l.."a. a
ler, começaram a chover Sr. Mees, já tomamos crla.r-se uma conscl.encla
perguntas como estas: O providencias pera que es.

nacional do grave e Ime!!,
sr. Ehlers poderá dizer ses fatos não se reprodu- s� problema. Da .soluçao
com que dinheiro fez a zam. Dererminados ele- de�te -: !em·se dl!o e re

sua casa? Haverá ai quem mentos como os snrs Eh perldo murneras vezes -

nos explique onde ficou lers e Luce, não deverão depende a dos outro�,
J.m4> o .dlnheiro arrecada- mais acompanhar as ca-, ,�ue ��nda retllrdaf!1 ou dl

do-pela extinta ação inte- ravanes. E o sr. Mees, ncu!ti:fm a marcha do

gralista, e que no di?:er do meio desolado, respondeu: nos�o progre_sso. Um po ..

companheiro Emilio Silva dois camelos de. menos
vo Inculto nao pode as

sobe a mais de quinhen- para nos atrapalhar a tra� p�r�r á� van!agens da ci-

tos mil cruzeiros no mu- vessia do deserto. vllizaçao. Nao tem nem

Ipode ter compr�ensão dos
seus direitos, deveres e

OS VEREADORES Cheiro de sovaco obrigações. Será explora

DA U I do em sua boa· fé pela Hontem o snr. Artur
ON O sr. Leopoldo Augus- demagogia dos falsos Müller, candidato a Pre-

______
to Gerent, sem menospre- profetas, dos que falam
so a sua pessoa, parece ein seu nome e o invo-

feito pela UDN,. esteve
em Ribeírão Grande do

que nasceu para ser baiisd, cam a todo instante mas Norte, onde visitou seus
isto é, o hornen que puxa em proveito proprio'e ex-

o cordão, neste caso, não clusivo. Êsees não têm correligionariospoliticos.
Entre o eleitorado ficou

o carnavalesco, mas sim interêsse em que o povo estabelecida uma frente
o p'olitico.' saiba ler. Convém-lhes é

E sÓ falar-se em elei, que êfe viva no obscu-
unica em prol dos can

ções, não ha doença que rantismo e desconheci-
didatos udenistas, fican'

o retenha, pois lá vai ele, menta de tudo e receba
do a frente desse movi·

r�do lampeiro, fazendo sem rac�ocinar a sua pre� mento os sns. Quirino

discursos, falando mal gação. E a atiiude pas:-
Lunelli, grande influente

do� adversarias, puxando siva do eunuco, a que a-
naquela zona, Deifiori

a fila ... para os outros. grada e satisfaz aos ve'
Lenzi, Reinoldo Paulo,

Assim já foi em 1945 lhacos gerados á sombra
Guilherme Fritz Koegler,

e tambem em 1947, quando, da nussa tolerância e
Eduardo Gorisch, Vitorio

para ajudar o companheiro displicência. Voltolini, Augusto Ben-

Dr. Luiz de Souza, deu o
kendorf, Emilio Padartz,

Muito se tem ditó e es- João Correa Filho, IlHo-
crilo do caráter e índole ri Bruno Lenzi, GHio
do. povo brasileiro. Pare- Lenzi, Alidio Floríani,
ce que nenhum há melhor Irmãos Alquini e outros.
no munjo, nem mais a- - Convem notar que an

cessivel. Por isso mesmo tigos integralistas, os

é que devemos ir ao seu que no partido estavam
encon,tro, ajudar-lhe a por ideal, como Deifiori
achar a verdade esclare:' Lenzi e outros, passaram
recendo o seu espirito e a apoiar a c3.ndidatlÍra
orienlando-o na conquis- Müller, ficando extinto
ta dds suas reivindicações. o PRP, ali.

.

Não é com violencia, nem Votar contra Artur
disseminando esquisitas Müller, disse o sr. Lenzi.
doutrinas que tal coisa seria os lavradores trai
alcançaremos. TÇlmbém
não é com a negação clà
verdade. O povo deve

A Convenção Munici
pal da UDN não podia
ser mais feliz na escolha
dos seus candidatos a Ve
readores, pois foi eleger
homens que pelo seu pas
sado de trabalho honesto
e pelo seu esforço pesso�
aI conseguiram a posição
de destaque que desfru
tam no seio da coletivi
dade jaraguaense.
Teve esse conclave em

vista, tambem, fazer repre·
sentar na Camõra dos Ve
readores todas as localf
dades do interior, dando
assim uma demonstração
de que todos tem o mes
mo direito e quer a uni
dade e igualdade de re

presentaçao,
Arnoldo Leonardo Sch

miU, i·ndustrial, represen
ta Barra do Rio Cerro;
Albrecht Gumz, industrial
e grande agricultor, Rio
da Luz; Arnoldo Krueger
do comercio varegista, Jo�
ão O. Müller, do comer

cio ataeadista, Albano
Kanzler; representado o

operariado e Curt Vasel�--------

os pequenos industriais,
compõe uma' brilhante
representação da cidade;
Vilor Raduenz, de Rio Cer
ro, representa a grande
classe dos comerciarias;
João Lucio da Costa, é
industrlario em Itapocuzi
nho; Fidelis Wolf, com·

merciante em Garibaldi e

Idescendente de tradicio
nal família colonisadora ,(
daquela localidade; Ota- LT;l;;il�:;a�!IIll.iiIIIIiiJlIII!iIIEliID�

Frente Unica em

Ribeirão Grande

seu nome para escorar o

daquele q:.:e era fraco.
Resultado: Dr. Luiz 'de
Souza 741 votos e Leo
pol_do Augusto Gerent-O.
E. assim, uma especie

de isca, jogada aos incau
tos, servindo o seu nome

para mistificar, enganar, o
eleitor. o que não é muito
recomendavel para os

dois ...
Agora, ele mais uma

vês aparece encabeçando
a chapa do Partido de
I?epresentação Misturada.
E mais uma tapeação.
Hontern, alí no bar do

Fiedler, encontrei o amigo
Jeremias, o qual logo foi
dizendo: Sabes que o sr.

Gerent, mais uma vês,
vai servir de muleta?
?
Sim: da vês passada

ele sen'iu para um, e ago
ra vai servir para lO!
Será que ele ainda não

enjoou de tanto cheirar
sovaco? Brederodes.

Ouçam pela 'onda da PRB 2 de Curitiba.
Dia 19-10-47, das 21 horas em diante, um grande
programa Radiofonico de exaltação do município
de Jaraguá do Sul.

Organísado por Garibaldi de Castro Deus.

viano Tissi, de Retor
dda, será o defensor
da classe que é o esteio
economico do municipio, o
lavrador e Rodolfo Zlm
mermann, será, sem duvÍ
da, um legitimo represen
tante do distrito de Coru
pá o grande centro fruti
cola do municipio.
O Partido do Brigadei

ro não teve preferencias
especiais, foi buscar os

candidatos em todôs as

camadas sociais, certo de
que esses homens, com

um passado cheio de ser
viços prestados a comu

na, aqui radicados, sabe
rão defender os interesses
do municipio que ajudaram
a desenvolver, tornando-o
uma escola de trabalho
honesto.

'

Para eles deve o elei
torado reservar os votos
na eleição de 23 de No
vembro, com aseguran·
ça de que estão contribu
indo para o bem estar do
povo. rem-se a si mesmos.

Assim vão caindo as

cidad:elas populistas.
l"la hora do

aperitivo, tome
Um Calice

de

Gran�e Programa ßa�iofonico �e
exaltação �o Municipio de Jaraguá do Sul

BlllEH AGUIA
Puro

Da.CarmelaDutra
Pelas·2 horas do dia

9 do corrente, no hospí
tal da Aereonauüca, onde
fora submetida a melin
drosa operação, faleceu a

exma. snra. Carmela Du
Ira, esposa do sr. Gene
ral Gaspar Dutra, Presi
dente. da Republica.
Dama de graudes virtu

des, exemplo de esposa
cristã, dona. Carrnela te
ve sua morte sentida por
todos os bresileíros.
O "Correio do Povo"

e tambem o sr. deputado
Artur Müller, telegrafaram
ao chefe da naçêo apre
sentando os pezames.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO»
PAG 2Domingo, DIA 12-10:-47 -

União Democrafica Nacional
CONVITE

o Diretorio da União Democratica Nacional, convida o povo para os seus

comicios eleitorais, nos quais explanará o seu programa de governo. Esses comicios

terão a presença do candidato a prefeito. Snr. ARTUR MÜLLER e dos candidatos

a vereadores, Snrs. Arnoldo Leonardo Schmitt, Albrecht Gumz, Arnoldo Krueger,
Albano Kanzler, Frederico Ourt Alberto Vasel, Fidelis Wolf, João Otaviano Müller,
João Lucio da Costa, Otaviano Tissi, Rodolfo Zimmermann e Vitor Raduenz.

LOOAIS E 'DIAS DOS COMIOIOS

RIO CERRO 11 de Outubro - as 20 horas-> Salão Ristow
« c 12 « « - « 10 « - Salão Moeller
« « 12 « « - « 15 « - Salão Gumz

RIO DA LUZ 18 « « - « 20 « - Salão Barg
« « « 19 « li - « 10 « - Salão Hornburg
« « « 19 « « - « 15 « - Salão Gumz

ILHA DA FIQUEIRA 25 « « - « 20 « - Salão Müller

TRES RIOS 26 « « - « 20 « - Salão Waldemar Rau

CORUPÁ 26 « « - « 15 « - Salão Weber (Estrada Isabel)
« 26 « « - « 10 « - Salão Lipinski (Estr. Pedra Amolar)
« -

- 9 « Novembro - « 10 « - Salão Schulz (Estrada Ano Bom)
« 9 « « -« 15 « - Salão Soaras (Estrada Bompland)

GARIBALDI 1°. « » - « 10 « - Salão Bloedorn (Jaraguasinho)
« 1°. « « - « 15 « - Salão Wolf
« 1°. « « - « 20 « - Salão Lescowicz (Jaraguá 84)

ITAPOCUSINHO 2 « « - « 10 « - Salão Wehrmeister
« 2 « « - « 15 « - Salão Avanci
« 2 « « - « 20 « -- Salão João Pessoa
« 15 « « -« 20 « - Salão Henschel (Ent, Itapocusiuho)

TRES RIOS DO NOHTE 8 « « -« 20 « - Salão Moeller
ESTRADA ITAPOCÚ 9 « « -« 20 « - Proximo a Escola (Jeron. Trentini)

Grande Comicio de Encerramento
DIA 16 DE NOVEMBRO

Com 'a presença do Snr. IRINEU BORNHAUSEN
Presidente da Comissão Executiva da União Demcera..

tica Nacional em Santa" Catarina e dh/ersos deputados.
BARRA DO RIO OERRO
'OORUPÃ
RETOROIDA
JARAGUÁ DO SUL

as 10 horas da manhã
as 15 horas
as 16 horas
as 19 horas -- (praça fronteira á estação)

LEITORES! Votai nos

'TUDO PO'R

Candidatos da V.D.N.!
,

JA RA'G U A!

!!-------------------

ii Dp. Renato 'W'altep ::.�:::.� ..;:::::�ii CIRURGIA :R�LDEI ��CIALIZADA
11 Com cursos de aperfeiçoamento no H
ii Rio de Janeiro - .São Paulo e Buenos Aires. ii

i! Doenças de Senhoras - Partos - Clínica i�
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
li Consultõrio e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
ii TELEfONE N. 3 ii
ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarinà ii
.. ii

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

Dp. LUIZ DE SOUZA
ADV�GADO

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

Residenoia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

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

AS PILlULAS DO
ABBA DE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
N� Prisão de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTO'MAGO
INTESTINOS

Fastios, Azia, Vomitos,
Pes a d e I o s , I nd i s g e.s t õ e 5,

Co l i c e s do Figado,
Gazes, Digestões Penosas,
Dôres no ESfomago, Meio

Hellte, Retenção de Bilis.

Vende-se em toda parte.

_ t.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

I
ú OJ Wal�emiro' MaZUJBChen

e.IA 1)1 SAUBE'
Rua. Mal. Floriano n, 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutoterrnia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

FRACOS E ANEMICOS I r"ViIH7�ii""�
1:.1:.

Uma casa de material, !::.::.:nova, bem cOl!struida,
li sendo em otimo ponto, ii

�! servindo tambem para il �----------------�lc::I
li negocio. ::
ii Informações nesta gerencia ii ;=m!E!E!i�:!=!!�!i=n=!i=m!!!!!i=!:;;;;;;;;;iiii

��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!..1 t:::'. r.. (Sezões, Malárias, III
�!�-'''''''''''''''�-''''�'''''''''''.'''''�� iii.-eLJre5 Mal:i���lU�;:��deira�1

� ,_��,���,_ .. �,�����,�.. �i III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III
I :

..

,�'�.,�����
...

�-����,.�� � III "Capsulas Antisezonicas II

L����::E�:;�� I Em T�!����.�r;!:�.Cias I
IliÉ um produto dos Laboratorios MINANC()RAI�,
W!=!! ,!!!!!!!!!;l��I�!!li!!!��!;Ca�;a ri��!!=!!=!!!!�!

Caminhonetes

A V I S O
POSTO BRASIL

Ao lado do HOTEL JARAGUA - Rua Marechal Deodoro N. 587

Comunica aos seus distintos amigos e fregue
ses que estamos efetuando venda de gasolina Esso,
e Oleos e em breve teremos seção de lavagem e

lubrificação e consêrtos dê pneus.
O Proprletario : ANTONIO SCHMITT

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::fl:

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado COII wtl nas:

Tossei
Resfriados

. Bronquitel
Escrofulos.
Conva lescenças

VINHO CREOSOTADO

VENDE-SE
Um terreno com 155

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

Tratar com o proprie
tário
.STEFANO NORILLER

___
lta_pocusin�_

�!-----------------

Dr. Arquimedes Dantas I
ABVeGADG

ClinicB �e OI�os, Ouui�os, noriz,
. fiaruanta

Dr. Ar.ninio Tavares
Pofessor Caledralico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe !!los serviços clinIcas e clrurglcos da especialidade no

HospItal de Caridade de Florian6polis,

AssIstente do professor DavId Sansan. no Ria de JaneIro.

,Ex-Interno por, concurso, da Assislencla Pública do .Rlo de JaneIro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BLUMENAU STA. CATARINA

_
.

..............� _ JII .

É UM GERADOR DE SAÚDE,

Dr. Alvaro Batalha - .MÉDI�O I Livro de Arte Culinaria

EI Dona Benta
Na GRAFICA AVENIDA

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica- Barato

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio Vende-se uma caro
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

- R A lOS X - roça, com um animal.

Diretor Médico do Hospital "São José" Tratar com o Snr.
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA - Alberto Sthaelin,
;;gg;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; I Nesta

COURA CASPA,

QUEDI DOS ela

tiELQS E BUfAIS

AfECÇOES DO

��URO CABELUDO_
'r,o'N I O-'<r'M liA R '

POR E�'é'�'Lt;c,IA

VENDEM-SE duas ca

minhonetes,
.

em perfeito
estado. Informações na .

Sociedade Grafica Avenida Ltda.
Av. Getulio Vargas, 350 .. rI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NA FALTA DE

APPETITE,

Magresa
Cançaço
Pallidez
Fraqueza

É indiapensavel
o uso do

IODOllNO
O,E ORH

Pe rdeu-se �@t@)@t@)@t@)@t@)@í@)@t@)@t@)@!@)@Y@)@!@)@t@)@Y@)@�
Uma caneta _Parker 51, {@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �

com a gravaçao Walde- � Ó �
Pequeno mQu�� ���t��ntl'ou obse- � T DA S A§ M L:m�T�AS � ßPßRflHO RfSPIRßl RID (@

quio entregar ao proprle- �
Encontram aliVIo Imediato com o uso do �Dicionario tärío ou a esta redação· • I n C O m p a p a v e 1 @j

::::::: � Pl!ilOfül dI! Oogieo Pl!loll!IßI! �
Cure seus males e poupe seu §) O PEITORALMAIS €CONDEfJlD,0.&0 BRA§IL@)bom dinheiro comprando na it@���®;®��@,;@®;.®@).@@M@@).@�®JiFARMACIA NOVA -------------------

de ROBERTO M. HORST

� t� I �T � 'L I � Il VENDE-SE. Na Barra do RioVende-se a que dispõe de maior sortimen-
Cerro, uma casa com 13 morgos deto na praça e oferece seus arti-

Um bungalow em gos á preços vantajssos. terra, contendo queda d'agua para
Corupá, dístanre da Rua Mal. Deodoro, 30 • Jaraguá Irene PeJri, Oticial do movimentar uma pequena industria.
Estação 3 minutos. ��� Registro Civil do r" Distrito

'Tratar com o Snr.Informações . com o da Comarca T araguá do Sul.
Sr. Erico ßorchardt, ,....,...,..,..� Estado de Sant� Catarina RICARDO ZUMACH· Rio Cêrro
na Cervejaria Wulf .: :. BraSIl.
em Corupé. �:

B b·� 1
:l Faz saber que comparece·

�: II I iI'- :l ram no cartorio exibindo vos ®-> .......������� �

g 1:". �l dc:cumentus eXI�,idos pela lei )' IMI�!t'!llNnEtH'.S DE M'II�.�: : aíim xie se habilitarem para } JE::&lI[ G JER.AE

�l B Ltda l
casal-Se:

í especialidades GAITAS simples e

�i OSS 3. ;l Edital N. 2.289 de 3-10-47. � PIAN�DAS. de 8 a 120 b.aixos
f: :l Vitorio Greller e Maria Pedrofli nacronars e esrrangeíras.
�:.:.:.:;��� Ele, brasileíro, solteiro, BAN][]JlONJEON�

lavrador, .domiciliado .e i
PLANOS - HARMONIOS

iresidente em Retorcida, CLARINETAS -- FLAUTAS -

VENOE-SE ,I neste distrito, sendo filho

i
PISTONS - SAXOFONES -

de Francisco Greller e de BANJOS - TROMBONES -

Uma oficina para Emma Gretter. BATERIAS AMERICANAS, com-

consertos de bicicletas, Ela, brasileira, solteira, t pletas - VITROLAS -

junto uma seção de pe- lavradora, domiciliada e ê PICK-UPS - RADIOLAS.

ças, bom ponto, e bõa residente em Retordda,

i
Emfim, tudo que pertence ao ramo.

freguesia. rieste distri to, sendo filha • Peçam Preços e demais informações ao Representante:
de José Pedrotti e. de .p A. U L O K 4) B §
Barbara Leoni Pedrotti.

I {Caixa Postal, 49 - SERRA ALTA - ôra. Catarina
Edital N. 2.290 de 7-10-47. ���������r;U""'-"-@
Areo Grützmacher e Ervi Schmidt ----_-------------_

I=LIXIB Df H06UfiRA Ele, brasileiro, solteiro,
L lavrador, domiciliado e l� CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ilresidente á Estrada lrspo- !l moderna e primorosamente ·instalada do i!cú-Hansa, nesre distrito, .. ..

sendo filho de Augusto II DR. SADALLA AMI-N n
Grützmacher e de Mina !! CONJUNTO DE APARELliOS MODERNOS, UNICO NOS!!
Ganz Grützmacher. ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARAN'Á 11
Ela, brasileira, solteira, �l «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» Hlavradora,' domiciliada e ii HORARIO : 10·12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2·4 ii

residente á Estrada ltapo- !! • .Joinville ÍIII Hcú-Hansa, neste distrito, liiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. _

sendo filha de Guilherme
ôchmldr e de Ottilie Klirz
ke ôchmidr.

Encontra-se na

GRAFIe! LTDA'

I O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE P1\RA 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

remedias

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
"

MINANCORA para o seu tilhinho.
,

E um produto des Laboratórios Minancora
- JOINVILLE -

Fa ii! E!; ;!; iI!

Onde' ��Z�!d�� ��?�p�!! _8p����.�
• ôuspensórlos - Sedas

Etc., etc.
,

POIS ISSO V. . SEMPRE CONSEGUE NiCAS A

Epico Bpubns
Jaarguá do Sul Santa Catarina

Clube Atletico Baependi

Edital N. 2291 de 7-10-47.

Wigand Splither e Asta Bauer
Ele, brasileiro, solteiro,

industrial, domiciliado e

residente nesre distrito, á
"MEDICAÇAO AUXILIAR Estrada Itapocú-Hansa,
NO TA RTAMENTO DA sendo filho de Edmundo

�IFILI�". h F d Ehl Iu u ôpllt er e de rie a ert

-------=:::;;_���;.;;;;;,;::=-----�====�===�� Splirher. --------------------

Ela, brastleire, solteira, --------.--------
doméstica, domiciliada e Kühn & Rengelresidente neste distrito, á
Estrada ltapocú, sendo ]il E R R A R I A{ilha de Ricardo Bauer 'e
de Frida Bauer.

<\ Diretoria tem a subida honra de convidar
dOS snrs. ôoclos e suas exrnas. FamiIias pare as
sistirem ao GRANDE BAILE que farão realizar,
dedicado aos senhores Fundadores do Clube,
em a noite de 18 de Outubro p. vindouro.

Mesas a reservar com o snr. Tesoureiro do
Clube.

BAILE SOCIAL

A DIRETORIA

Edital N. 2.292 de8-10-47
Alfredo Lemke d Guilhermina

Mathilde Büder -----------------

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, domiciliado e

������----------------, residente neste dlstríro, em põem o famoso esro-.

'

4J I
Rio da Luz, sendo filho

i
rnacal

�
,

, de OUo -Lernke e de Anna
Antes de V. S. comprar seus moveis, Giese Lemke. Bitter Aguiavisite, sern compromisso, a nossa loja, Ela brasílelra solteira .........................._.......................,...._...............

onde encontrará. para pronta entrega lavraJora domiciliada �
,

e a preços reduzidos: residente 'neste distrito, no
TRIOS ESTOFADOS em couro, veludo e gobelin a partir de Cr$ 1.300,00. Rio da Luz, sendo filha
DIVÃS ESTOFADOS em veludo e gobelin desde Cr$ 400.00, de Henrique Bäder de Ana
POLTRONA S de radio e de balanço estofados em veludo e gobelin a partir Zinke Bäder.

,

de Cr$ 250.00,' E para que chegue ao co-
COMPLETO sortimento de tapetes para todos os fins, gongoleum, trilhos heci-rnento de todos, mandei Vende-sea preços módicos. passar o presente edital que
CAMAS PATENTE de alta reputação para casal, solteiros Q de crianças. será publicado pela impren- Uma Limousine Opel
ESTRADO DE AÇO americano e galvanizado nacional. sa e em cartório onde será tipo 1926 em bom estado
COL0HÕES para cama de solteiros e de casal a partir de Cr$ 120.00. afixado durante 15 dias, Si com bateria e pneus

alguem souber de algum im- novos.IS.er.ala ®!IlWIII!tG DE JULIANO STINGHEN �edimento acuse-o para OS', Enformaçõ.es:. Caixa
Rua Marechal Deodoro N. 319

.

JARAGUÁ DO SUL fins legals Postal 97-JomvIlle ou

111___________________ IRENE PEDRI,oticial nesta Redação. .

NUNCR EXISTIU IGURL

Informações nesta gerencia

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

Feridas
Eczemas
Úlceràs
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! .••

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

PARA. fERrOAS,
E cz E MAS,
INFLAMAÇÕES,
c C,C [ ! R A S,
FRIE'IRAS,
ESPINHAS, ETC.

Ao Publicol

TOBIAS

I
Vitõrio Lazzaris i

t.:\ Jaraguá do Sul --=-_ Rua Domingos R. da Nova�� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�
se Vidros. Molduras pera Quadros, qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS .

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerários.

'

,

Casa de Moveis

EID Guerra aos pre9llS Altos
RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 652

JARAGuA DO SUL SANTÀ OATARINA

•

Fabrica de ferramentas agrlcolas.
Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc

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

CASA

Urri grande sorti
mento da afa-

.

mada Porcelana S C H MIT,
deste Estado, acaba de
receber a CASA REAL.

__ Preços se... concurrência �
PARA BREVE! MUITO BREVE!. .. Sedas desde Cr$ 3,50 O metro

..........----------------------------------...,_�.----------------------

Casemiras .:. Linhos - Sedas - Tussores - Chapéus de Sol
e de Cabeça • Roupas Feitas • Miudezas Brinz - Riscados -

Voils - Chitas E mais .MIL • ARTIGOS!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NOTASE NOTICIAS
A Camera Federal foi

apresentado um projeto
declarando "Língua Bra
sileira" o ídíoma usado
no Brasil.

{?::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::;�.;

Oferece peles menores prc('os da pra('a:

Vende-se
Terreno com Casa
Vende-se um terreno

1.250 m2, com casa de

madeira, á Estrada Itapo
CÚ, extremando com o

Hospital São José.
Ver e tratar com o

proprietario.
Francisco dos Santos

Comunidade Evangélica. Lut�eraßa
.laraguã do Sul

DOMINGO: 26 DE OUTUBRO
Calçados para .Hornens, senhoras e crianças.
Camisas, gravatas, chapéos, bonés etc.

Bolsas, cintos pera senhoras, blusas etc.

Artigos para presentes, brinquedos em geral,
jogos para Bebês, idem para batizado etc.

Leilões, Rifas, Tiro ao A'lvo, etc. Notas Locais
Inclusive os demais artigos

o Padre-A�tonio Pinto, Haverá Bebidas, Churrascos, Restaurante Completo.
concernente ao ramo.

acaba de retirar-se pa- Café, Doces, etc. BODAS de DURO. Dia 9 dó

� dra Rio da Casca, dizendo MUSICA
corrente o casal OUo Haake •

fisitem-nos '" eeasaltem es preços.

uns que fOI· por ordem e
Ana Haake festejou sua � .

-

bodas de ouro
Agradecemos pela preferencla

clesiasrlce, e outros por Á população de Iaragué do Sul, antecipadamente Reunidos em torno do
-

orde!ll do governo, d�dO.olagradeCe pelo comparecimento. velho cesel os seus fllhos
.

_

pessimo estado sanítarío .
. A COMISSÄO.

�

deE�������a. os jornais �.� : _ ::�} fus��i���iofe��jar��p�?: f�1tol Para HH�ili1DCÕO �e Her�eiros
dizem que ja foram cura-

_ _ _.....

nal data. O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

das 197 pessoas pelo ml- ����������®s:z!�s:::Q:<ws:::Q:<�s;::Q:<s:::Q:<s;::Q:<s:z!
O "Correio. do Povo' I da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

lagroso sacerdote, a Igre-
����������Ill)���������� apresenta tambem os seus I Catarina, Brasil, na forma da Lei, ETC ...

ja continua a conservar-

;00. Adolf Herrn. Schultze 00;
sinceros cqmprlmentos. FAÇO SABER aos que o presente edital virem,

se no mutismo.
VIAJANTES. UOe pass�g�m que por êste Juizo foram arrecadados, arrolados e

= x->
MARCENARIA EM GERAL para Lages, onde vai in- postos em adrnlnistração os bens deixados por

Em Iolnvllle realisaram- s;::Q:<
s:z! centivar a campanha em OTTO RUMOR, que éra natural da Alemanha e que

se grandes manobras do � Oterece móveis "CIMO" de todos os 'tipos da zes prol da União Dernocratl- faleceu eern herdeiros presentes, pelo que convido

13· B. c., com parte do 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 Nacional, pessou por Ja- aos herdeiros sucessores do dito finado a virem

Regimento de Artilharia 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00 raguá O sr. CeI. Aristiliano habilitar-se no prazo maximo de cerno e oitenta

de Curitiba, ao final das 00 de MobiliaS, especialmente para escritorjo. 00 Ramos. (180) días, e requerer o que for a bem dos seus

quaís houve um brilhante 00 INSTALAÇÚES COMPLETAS DE: 00 O prestigioso politico direitos. E, pera que chegue, a noticia de todos, se

desfile militar. . 00 Dor?lit�rios, Sala� de T�l1tar 00 serrano, que já exerceu os passou O' presente edital que será aflxado no IUg'lIr

-x -

s:::Q:< Cópas, Escritorios, Moveis rusticos e outros. s:z! maio elevados cargos no de costume e publicado pelo Jornal local. "Correio

Minas Gerais acaba de � O
� Estado.incluslve o de Inter- do Povo" e Diário Oficial do Estado, Florianópolis.

encomendar grande quan- 00 M VEIS AVULSOS COMO: � vemor.volrou a lutarao lado Dado e passado nesta Cidade de leragué do Sul,

tidade de banha nos Es- �
Cadeiras W de seus amigos udenlstes, aos vinte e um dies do mês de Agosto do ano de

OO� Poltronas fixas e giratorias OO� d
. h f

fados Unidos, emquanto
os quars se ac ava a as- mil novecentos e quarenta e sete.

Mesinhas de centro e para radio d d di·
a capital federal aguarda 00 E entre muitôs antros. a ;

ta o e antes o u nmo Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi.-Iasatnado)

a chegada de 2.800,000 C
. .

d "RECORD" pleito. Ary Pereira Oliveira.- Juiz de Direito da Comarca.

quilos desse produto vin- 00 aixa Registra ora ina:c�.
bsti

.

=-Trcuxe-nos o seu a- Esta conforme o original, do que dou fé.

do da mesma origem. 00 Af�mada pela. sua etlCl�ncla, su stitu 00 braço de despe.dida o io- Jaraguá do Sul, 21 de agosto de 1947.

Emquanto isso a cole- 0000
indo as Cmxas Registradoras de 00 vem Orlando Eurico Pia-I O Escrivão NEY FRANCO

ra continua a abater os eleva�o custo.-------:-- 00 zera, ex-cabo da Marinha I
suinos, 'Pois sörnente no

Toda a MercadorIa á pronta Entrega

m
de Guerra e filho do sr.

Estado do Rio já morre- 00 RUA. RIO BRA.CO, 964 - TELEFONE, 75
.

Luiz Píazera, grande in-

ram 180.000 porcos, não 00 Jaraguá do Sul . Sta. Catarmo dusrrlal madeireiro em Rio

obstante o governo ter a OOOO�OO�IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO do Sul. .

seu dispor uma verba de Gratos pela visita.

12 milhões de cruzeiros Estrada Guara·Mirim-Joinville. A

para o combate. Festa de Igreja Assembléia Leglslatlva a-

-x- :.J provou a intlicação do de-

Blumeneu registou maís putado Artur Müller pe-

um grave desastre de Realisar-se-a dia 19 do corron te, em dindo a construção de u-

automovel. Um caminhão Estrada Schroeder, a tradicional festa da ma variante na Estrada

carregado de madeira des- Igrej a São Wendelino.
Iaragué Ioínvlile, entre os

cia de Rio do Sul, guiado qullome rros 65 e 66, des-

pelomotorista IoãoPerelra. Não faltarão churrasco, café, doce, viando assim as

Em ltoupava o velculo bebidas e demais divereões. duas passagem pela es-

F
Sr e 3.,. 4'

3<BP,parou e o motorista foi Convida-se os fieis em geral _

trada de ferro, onde já se
"'P.. "'11<1,. __,. .. 'IIiOI """'.. '"':

"""'..

tomar um "trago". E, co- A OOMISSAO registaram 'diversos de- CALOADOS
mo de costume, depois !ia sastres.

°G O<lo primeiro, veio o segun- Livro de Arte Culinaria ANIVERSARloS \11. I R .

do e terceiro, ficando em- Dona Benta W
briagado. Embarcou então Vende-se na GRAFICA AVENIDA. Manoel F. da Costa ti.
mais tres companheiros e Ontem passou li data Dl
rumou para Blumenau, pa- natalicia do snr. Manoel til.
ra logo adiante ir ríban- F. da Costa, direror-pre

IP

ceíra abaixo, uns sete me- sidente da sociedade ano ,
tros. João Pireíra mor- nima: ti. Ireu tnsrantaneamente es- Manoel F. da Costa S. W PRODID1rO§ DA:

•

magado pela madeira, Her. .1íi17óo/O' de (jll{I/idade A. Comercio e Industria. ti. Tr � ii-
o . Al p Ird] � tf"'d] A11f\\§

cilio Correia, teve as per·
\ �';!\ Ao aniversariante. per- ui llIDlMUJl§u..rn21 M� �(ÇU.l.l�@.M\UI

•

nas .esmagadas e morreu FERMENTO . ��.. sonalidade destacada do ii. Ir '1kl Tr ci] t1l\§
� � �

logo depois, Alexandre BAUNElHA .;: '\ :) comercio e vida social If$ \lTI([})§CJlll llrm@.\\J) �o.l&o
'"

Machado teve fraturá do PÓS PABAPUDlI\IS -;;. �,) do municipio, apresenta-k
CAIXA POSTAL, 11

�braço e um dedo, Ernes- ." mos nossos cumprimentos. �AG..,U� D
..

O �,UL_- S� O_ata-.rina
to dos Santos quebrou

�
') _

_
.

_

tres costelas e Gervasio / :-_- /,;_�,:.i'!t Fizeram anos dia 7 o ����_Q.. 4ZiP4J.. @" .

Sodre sofreu ferimentos
' Im/].:::52" . f;,·, "i snr. Bertoldo Neitzel, re

roael���e do craneo e no: �.
"

<!��Y �i�e��/�ru����ff�: ��� e garganta, residente em I
/T." Ií:. 'd d� :�." merciante em Garibaldi e Blumenau.

t(;;;;;:t;:=7;;"-�'
/lom�/:;f�o�1:01 Si�� a senhora Frieda Thiem,

Dia 10 a menina Hilda

soas se curaram do esto- ��
esposa do snr. Oswaldo

criador(?J deve-ie f::;., Thiem, a senhorHa Ire- Albus. Hontem passou a

� ·mago, usando � a replfhJçaô da. marca \rf��i:. > ne Zimmermann e da Sl!- datil natalicia de Margit Informações nesta gerencia

��2�� que (? a garonlía doJ I>J
. nhora Paula Siedschlag Horst. L- _

esposa do snr. Eugenio
.

Tambem dia 6 aniver-

bonJ MEOE IR'OS Siedschlag. sario o snr. Roberto Horst,

a _/ , -'(;/ Dia 9 do corrente pas- comerciimte nesta praça.

7!otitl1l- sou a data natalicia. do
•... snr. Dr. Arminio Tavares, Aos aniversariantes as

conceituado medico espe- felicitações do "Correio

cialista dos olhos, ouvidos, do Povo".

-x-

Em La Paz, Bol ivia, .

será reallsedo um congres-

li d f I Iso mariano internacional rilO 8 81' ii POpu Ör
doqual participara0500,000

. I:: I::�
cetolícos.

frescos e garantidos

Duas bicicletas, sendo

uma para homen e outra

para senhora.

�.............................................�

� BITTER AGUIA �
� é um possante estoma- �
� cal, feito. �e r�izes me- �
� .

dlcmals. .

S
����Encontra-se na

CASA REAL

.----------------------_..---------------------------------------------.1
(()) §21b2l(!J) .

(Marca Registrada) I
�,:>1RIA NACla

Virgem Especialidad.e ��::�:;��l
dia ClA\o WIEI1IEl KNJD)[J§IilAl co JJijRIDlVRHe

,�\)�O VfRG�
.J --G� DA ,:-u..,_ <:-'1"
o� \iETzn INDUSTRIAL
JOINVILLE

s�6Ã� Y'RC(A-t
•••

ESPECIALIDADE
conserva o 'tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


