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em busca da benção da
quele sacerdote e da
cura.

Uma reportagem diz
que em Rio Casca reu

nem- se mais de vinte
mil pessoas vindas de
todos os recantos do
paíz, entre leprosos,
paralítícoe, cegos e do
entes de toda especie.
A Igreja continua a

manter uma atitude de
espetativa em torno dos
milagres, não os contes
tando, pois que a força
de Deus é total, mas

tambem esperando, cer

tamente, que acalmem-se
mais os acontecimentos,
afim de então melhor
aprecial-os.

.

-x-

Em Florianopolis, quan
do pescava fóra da bar
ra, virou uma canoa de
pescadores, perecendo
dois deles.

-x-

Na 'Paraíba a politica
está fervendo. A UDN
elegeu o governador e

agora o vice-governador
e �2 dos 36 Prefeitos.
Para criar dificulda

des ao governo, PSD
PTB, PCB uniram-se
afim de ter maioria na

Assembleia e começaram
os ataques, O ;govo pão
gostou do caso e foi
para apreciar as sessões
Cada vês que um depu
tado atacava o governo
começou a intervir dan
do apartes e obrigando
os oradores a se retira
rem debaixo de vaias.
O interessante é que a

policia não deu conta
de evacuar as galerias

SCh·ne -I de r porque a massa popular
não saía nem a páo.

-x-

.

A UDN elegeu centra
car Sc�nelde.r um dos as coligações dos demals
seus maIs. I�als '� valoro-. partidos as eleições no

�os correligionerlos.. Por Estado do Rio elegendo
I�SO, memb�os do dlreto- o vice-governador, e en

no do pa�tJdo. accrnpan- tre outros os prefeitos
hararn 8':US ultimes rnorne- de Niteroi, capital do Es
tos d� vld�, tend� o rnes- tado e de Petropolis, a

mo
A

dlrerório enviado uma principal cidade, onde
coroa expressando sua era candidato da coliga
saudade e acompanhado ção o celebre Yedo Fíu-
o enterro. za.
O Diretorio Estadual

enviou á familia do extin-
to o seguinte telegrama: Para Natal
Comissão executiva UDN
envia sentidos pezarnes
pelo falecimento do leal
e valoroso companheiro
Oscar Schneider. Ca) Bayer
Filho-Secretario Geral.
Do sr. Irineu Bornhau

sen, recebeu a familia
Schneider o telegrama se

guinte: "Pesaroso faleci
mente, presado amigo es

timado correligionario Os
car, envio meu abraço de
grande pesar".
Alem desse, ainda fo

ram enviadas condolenci
as por telegramas, fono
gramas e cartões das se

guintes pessoas: Diretorio
Municipal da UDN, Ary
Pereira Oliveira, Artur
MUller e familia, Ney Fran:
co e familia, Alvara Bata
lha 'e familia, Frederico
Moeller e família, José
Isidoro Copi e senhora,
Viuva Erna Miell�e, Artur
Zimmermann, Maria e Hil
degard, Oswaldo Mar-

P O L I T I C A notas
Como não podia dei

xar de ser, o povo bra
sileiro recebeu com

grande simpatia o rom

pimento das relações
com a Russia, pois que
a amisade entre os dois

paízes nunca foi sínce-
A U D N excursionou Genro e sobrinhos do quem mandou os seus ra, tendo mais um cun-

domingo ultimo a Rio da saudoso colono Fernando correligionarios resisti- ho comercial.
Luz.onde nas eleições, Sacht, ali morto por culpa rem á policia, fugindo Os jornais russos, ali
de 19 de Janeiro obteve do sr. Ehlers e do sr, por uma janela na hora controlados pelo gover-
70% da votação.Os comi- sub-chefe Silva,procura- da chegada e, tendo ali no, como o é em todos
cios feitos nos salões ram falar com aquele e perdido a vida o lavra- os paízes tota1itarios, co
Barg, Gumz e Sociedade lhe perguntaram se não dor Fernando Sacht e meçaram a mover ulti
Vitoria, foram de um su- tinha vergonha de ter ficando mais 6 feridos. mamente uma campanha.
cesso sem igual.Falaram deixado durante 10 anos Falaram poucas pala- difamante contra o Bra
diversos oradores,entre a mercê de seu proprio vras os oradores, snrs. síl, o nosso Exercito, o

os quais alguns colonos. esforço aquela senhora, Luiz de Souza e Francis- povo e até pessoal con
tendo á frente o sr Ber- a quem havia prometido co Mees, dizendo apenas tra o sr. General Eurico
nardo Ehlert, o maís ve- auxiliar,mas que somen- que quem votasse neles, Gaspar Dutra, Presidente
lho morador da zona e, te agora,em vesperas de votaria melhor. da República.
quando um deles se

re-I
eleições se lembrava

Um dos excursionistas P�d�da� satisfações 'pe.
feriu a brilhante votação dela. O sr.Ehlers.baíxan- não chegou a falar, por- las mjurias, os sovíets
de 70%, todos gritavam: do a cabeça respondeu:

que um dos assistentes negaram-se a d!11-as, pe
agora será de 90%".Fa- triste verdade".

chegando-se a ele per-
lo que nao podia o go

laram ali os snrs. Artur Os presentes,cerca de
guntou se sabia o que verno, pelo �enos ho�

Müller, expedícíouarío 12 pessoas,cercaram en-
eles colonos punham no rosamente, sair d� cam�

Haroldo Schneider e AI- tão os excursionistas e '

d' .

I. nho que adotou, IStO e,
brecht e Artur Gumz. lhes adv�rtiram qualquer pescoçlo e u':llt amma

romper as relações.
Os "misturados" tarn- ataqne pessoel a06 can. que pu ava mu! a cerca..

R id d t
. ". Um outro disse qual- eVI an o os a agues

bem excursionaram dídatos uderustas,que re- ,-

t moscovitas o povo cario-
áquela zona, mas não putavam homens dignos I quedr 'dnotme d c°!ltra ulm ('a. J'untou�se em praça

d f
.

t b Ih I can 1 a o u ems a e 0-' .

pu eram azer os comi- e que ra a am pea. publica para protestar e

cios por falta de quem grandeza do municipio go fOI cercado por tres
f' J I

.

t

qs quizesse ouvir. não admitindo de fotm� ou quatro pessoas, as •.o�ao

T ?�na c�munts�,
alguma que o ''"crI'sto pre- quais mandaram que re-

d
1'1. udnad d,opuLar.,-x- , r"

. e proprle a e e UlZ

O .p R P tambem f�z to' (apelido .que o sr. su- hPe isse ta InJudrIa, e o
Carlos Prestes e depre

domingo uma, excursao va deu a SI mesmo no omen, remen o. como
d _

a Itapocusinho. Antes o te� do íntegralísmo) vara verde,. pedíu que o� o.

.

-

d
fi

_. tLJl
.

." nô.'o o surrassem ..,.. açao (} gov�no
�âQ zesse, pors :'tta. .

J,lI.. a: e.
.

'

. '. brasileiro merece e tem
lIdade de João Pessoa, Chegado o sr. SIlva, o E aSSIm, todos cabís=- o apoio do povo
passarammaus instantes. sr. Ehlers levou á seu baixos, os caravaneiros -x-

.

O sr. Ehlers, ex-chefe conhêcimento a proibi- seguiram viagem de re

da extinta ação Integra- ção de falar e aquele, lá torno, declarando que
lista, já pela manhã ali se foi a pé, estrada aíõ- iriam desistir dos comi
chegou para preparar ra enquanto os colonos cios, porque estavam
ambiente,mas foi rebati- chacoteavam. ficando muito desmora-
do em toda a linha. O sr, Emilio Silva foi lisados.

Enquanto a UDN segue firme para a sua segunda e grande
vitoria, os "misturados" são repelidos e ironisados pelo povo. -

Os comicios de Itapocusinho e Rio da Luz. - Dez anos, que
não se lembram de nos, diz a víuva Sacht.

================I�"""I"""":================

Continuam os jornais
a tratar do caso dos mi
lagres do Padre Antonio

para onde convergem
milhares de peregrinos

De Corupá
Amigos da onça é que eles sãol Oscar

Escrevem nos do' adi- para os vereadores mais
antado distrito de Corupá: votados e os votos para

Dia 18, pelas dezen�ve
"A população local os candidatos á prefeito e meia horas, correu pela
acompanha com grande Na ultíma eleição vo- cidade uma noticia que
Interesse a campanha' taram em Corupá 1.200 chocou profundamente a

em torno da proxíma] eleitores: A U D N teve população. É que repenti·
eleição municipal. para deputado 565 votos: narnenre falecera o sr.

A medida que os o P S D-379 o P R P-170. Oscar Schneider, cidadão
candidatos vão apare- Na pior das hipoteses, a estimado pelos seus ele

cendo e se desenvolve eleição agora pode-se védos dotes e que aqui
a propaganda, tambem dividir, ou sejam cerca

muitos anos estava esta

está aparecendo quem de 400 votos para cada beíecído com fabrica de

são os verdadeiros amí- um. Resultado 400 votos artefatos de couro.

gos do distrito, .ou pelo para o cándidato udenis- Hornen digno, com uma

menos os que sincera- ta, 200 votos para cada irrepreensivel conduta, era

mente defendem os inte- populista e cerca de 133 também um chefe de Ia

resses locais. votos para cada pessedis milia com todas as vírtu-

Cresce assustadora- ta. O primeiro estará des e um pai extremoso.

mente a simpatia popu- eleito, os demals não Nascera em Indaial, em
lar em torno dos eandí-] terão o numero de votos 17 de Março de 1891, ten
datos udenistas, não so- preferenciais para sua

do casado em 1915 com

mente por ser o unico eleição. É justamente o dona Una lacobsen, de

partido que apresentou que se deu com a U D N cuio consorcio deixa tres

um programa de gover- em Blumenau, onde gan-
filhos: Edith, casada com

no e, ainda, focaUsando hou a eleição, mas por
o sr. Levino Spengler,

a realidade da situação que tinha tres candida- residente em Curitiba e

municipal, como por ter tos a deputado, não Max e Ruth, ambos soltei

garantido a eleição de elegeu nenhum, ros e residentes nesta ci

um representante na Ca-, Isso é se a votação se
dade.

.

mara dos Vereadores. dividir, mas ninguem! O �eu enterramento, na

Expliquemo-nos: A tenha duvida que ela vai s..e.cç�o evang�l�ca do Ce-

N D N apresentou um ganhar, como ganhou da mlteno Mumclpal, teve

candidato para Vereador vês passada' um ac<?n:tpanhame.nto, que

pelo distrito· e com isso Não que os candidatos bem �Izla. da estima em

ga.rantiu a sua eleição, aos cargos não sejam que era tido.
_

os populistas 2, e os pes- homens dignos, mas por- A. en�omendaçao do corpo

sedistas 3. A primeira que o partido de Irineu fOI .felta pelo rev. Pastor

vista pode parecer que Bornhausen {'stá no co- Waldner, que lembJ:_ou, ao

a medida tinha por obje- ração do povo. par das s�as oraçoes, as

tivo dar uma maior re- São ou não, uns amigos altas qualidades do mor

presentação ao distrito, da onça 08 dirigentes to.

mas a verdade é bem ou- dos populistas e pessedis --x .....

tra: é exclusivamente tas?" A União Democrotica
para caçar as legendas J. Nacional perdeu em Os-

quardr e familia, Edmun
do Barbi, Geraldo Mar
quardt e senhora, Viuva
Mahfud e filhos, Heleodo
ro Borges e familia, Erico
Doubra'wa e familia, Er
na Czerniewicz, Alberto
Roessle e familia, Adolf
Hermann Schultze e fami
lia, Rudolfo Fischer e fa- ---------

milia, viuva H. Czernie
wicz, Dr. Urano de Car- '

valho, Guilherme Ra
duenz, Hugo Boethger e

familia Charlote Boethger,
de Timbó, Willi Lemke, de
Guaramirim e Gilberto
Santos de Curitiba.
"Correio do Povo"

aqui renova á familia
Schneider sentidos peza-

TELEfONE N°. 36

e Ilcnclcs

@ �t«}fit2í@
l...�. '

� D'r:""A.nfonio de Si
quen-a -eusso médico es

pecialista, escreveu por
solicitação da «Expansão
Econômica», uma apre
ciação sobre a cardiolo
gia com o intuito de ad
vertir os leitores e assim
talves prolongar a vida
ou salvar da morte pre
matura alguns deles.
Damos aqui parte des

se artigo:
«O coração é um dos

órgãos mais importantes
e delicados de nosso cor

po. Começa a funcionar
aos 4 1/2mêses de vida fe
tal e so deixa de funcio
nar quando o individuo
deixa de viver. Durante
o sono, o cérebro, o es

tômago e outros orgãos
da economia humana têm
um descanso relativo, ao
passo que o coração
continua no seu infátiga
vel "tum-tac". Pelo seu

mecanismo de válvulas,
êle faz circular em cada
pulsação 130 centimetros
cúbicos de sangue, em

cada minuto 9.750 litros,
em cada hora 595 litros,
o que corresponde a
14.280 litros em 1 dia e

257.040 toneladas em 50
anos de vída.

Esse órgão extraordí
nário, que alem do seu

perseverante trabalho,
ainda está sujeito ás in
fluência aceleradoras dos
esforços fisicos, das emo
ções do trabalho diário da
digestão do ato de pen
sar edas mil e uma vicis
situdes da vida, não pe
sa mais do que 300 gra
mas e a grossura de suas

paredes não excede de
1 cm. Pois bem, êssê
maravilhoso mecanismo,
tão importante e tão fun
damental para nossa vi
da é completamente es

quecido e maltratado
por quasi todos. Muitas
vezes descobrimos que
temos coração por aea

so; e um exame pará
seguro' de vida ou uma

inspeção de saude para
um cargo público ou um

outro acaso qualquerque
nos leva a descobrir uma
molestia do aparelho
circulatório.
Entretanto, a ciência

dispõe hoje de grandes
recursos, que não só
permitem um diagnósti
co precoce das doenças
cardiacas, como também
de meios eficientes pa
ra tratamento consíde
�ados impossivêis.
As mortes repentinas

em 80% dos casos são
de natureza cardiaca;
um exame completo e

cuidadoso permite o dia
gnöstíco em vida e os

meios adequados para
evitar uma morte inespe
rada.
Infelizmente ainda per

dura o conceito errôneo
de que moléstia cardia·
ca não tem cura; e não
so entre leigos como a·

té entre medicos. E'
muito comum encontrar-

(Continua na ultima pag.)
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Uma bôa caneta cons

titue um presente ideal.
Adquire-a na Grafica

Avenida Ltda.
Av. Getulio Vargas, 350

meso

Na hora do

aperitivo, tome
Um êalice

..

"de

BITTER AGUIA
PUl"O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



§eç@c§ eielltoralll§ e
meZ2lS rccoteras
o Doutor Ary Pereira Oliveira,

Juiz eleitoral da 17a. zona eleitoral...
Fas saber que, pera as eleições de 23 de No

vembro proximo vindouro, dividiu a zona sob sua

jurisdição em 27 seções eleitorais, que funcionarão
nos edificios e sob á direção das mezas receptoras
abaixo nomeadas:

re. seção
Cidade, Edificio do Forum-sela do juri.
Presidente:-Aguinaldo J, de Souza.
i mesario Alfredo Krause, 2' mesarlo Ernesto

Czerniewicz.
2a' seção

Cidade-Edificio da Prefeitura Municipal MIa
obras públicas.

Presidente: França Vosgerau.
t: mesario Romeu Bastos e 2' mesario Roberto

Grandeberg.
. 3a. seção

Grupo escolar Abdon Batista-sala Bento Gon-.
çalves-cidade.

.

Presidente: Pedro José Bosco.
t· mesario-Arthur Zimermann 2' Procopio Pe

reira Lima.
4a' seção

Cidade-Grupo escolar Abdon Batista-sala Ba
Presidente: Heleodoro Borges.

rão Cotegipe.
1. mesario Francisco F.Moeller-2· Olibio Mülller.

õa. seção
Cidade-i-Grupo escolar São Luiz-salão.
Presidente:-Leopoldo Reiner.

.

t: mesario Aroldo ôchulz e 2' mesario Gui
lherme Neitzel.

6a. seção
Cidade-Grupo escolar Divina, Providencia-sa

la Jose ßoltoux.
Presidente Altino Pereira.
l' mesario João Laercio

Darcy Ferreira Azevedo.
7a' seção

Cidade-Grupo escolar Divina Providencia-sala
Iulíe L. Almeida.

Presidente: Alfredo ôchwartz,
-1' mesario José Ersching e 2' mesario Reinal

do Ulrich.

20a. seção
Retorcida-escola estadual-lado esquerdo.
Presidente:-Arnoldo ôchulz.
t: mesario-Hermann Althoff- 2' mesarlo-Erwlno

Enke.
21a. seção

Corupá-Intendencia distrital
Presidente: Raul Massaneiro.
t: mesario Eugenio Turibio Soares Perelra-ê'

mesario José Cassou.
22a seção

Corupá-Grupo escolar Tereza Ramos-sala 3
Presidente: Celso Orlandino Lopes.
t: mesario Ernesto Oestreích- 2. mesario Bruno

Scheibe!.
23a. seção

Corupá-Grupo escolar Teresa Ramos-sala 7
Presidente-Lauro Carlos Blunk.
1 mesario Pedro Teixeira Azevedo-S. mesarlo

Guilherme Ladislau Barbozo.
24a. seção

Corupa -Cartorio dlstrital
Presidente Gustavo Roedel.
1. mesario Arthur Neumann-â' mesario Willy

Maffezolli
25a. seção

Corupá-Grupo escolar São José-sala Oswaldo
Cruz.

Presidente Erico Iantsch.
l' mesario Alberto Ternelln 2' meserlo José

Gonçalves

f�itol P ara Ha�ilitaçao �e Her�eiros
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da Lei, ETC ...

� FAÇO SABER aos que o presente edital virem,
que por êste Juizo foram arrecadados, arrolados e

postos em admtnlsrração os bens deixados por
OTTO RUMOR, que éra natural da Alemanha e que
faleceu sern herdeiros presentes, pelo que convido
aos herdeiros sucessores do dito finado a virem
habilitar-se no prazo rnaxlmo de cento e oitenta
(180) días, e requerer o que for a bem dos seus

direitos. E, pera que chegue, a noticia de todos, se

passou o presente edital que será afixado no IUg'ar
de costume e publicado pelo Jornal local. "Correio
do Povo" e Diário Oficial do Estado, Florianópolis.
Dado e passado nesta cidade de Ieraguä do Sul,
aos vinte e um dias do mês de Agosto do ano de
mil novecento e quarenta e sete, '

Eu Ney Franco escrivão, o subscrevi.-(assinado)
Ary Pereira Oliveira. - Juiz de Direito da Comarca.
Esta conforme o original, do que dou fé.

Iaregué do Sul, 21 de agosto de 1947.
O Escrivão NEY FRANCO

�6a. seção
Grupo escolar São José-sala

Hen-

Corupá
General Ozorio.

Presidente Carlos Tossini.
t: mesario Bernardo Kraerner 2'

rique Cunha Freitas
mesario

Onde! Comprlrei Mais Ranto1
Fazendas - Chapéos - Perfumes

Suspensórios - Sedas
Etc., etc.

POIS ISSO V. .
SEMPRE CONSEGUE NA CASA

Epico Bpubns
Jaarguá do Sul Santa Catarina'

27a. seção
Corupé - Salão Koerner
Presidente: Thadeu Stazake
1. meserlo Celso Cassou 2. mesario Erico

ôchrnl- r.

Os cidadãos nomeados para constituírem as

'mesas receptoras, ficam convocados a procederem a

Zeghlnl-â: mesario instalação das mesmas, no dia 23 de Novembro pro
ximo vindouro, as 7 horas, nos lugares designados.

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do

Sul, aos quinze dies do mez de Outubro do ano de
mil novecentos e quarenta e sete. Eu Ney Franco

'I
formado pela Faculdade de Medicina da

escrivão, o subscrevi.
Universidade do Rio de Janeiro

ARY PEREIRA OLIVEIRA B L U Nl E NAU STA. CATARINA

Juiz eleitoral da 17a zona.

Clinico �e OI�os, Ouvidos, nariz, fiaruanto
Ur. Arlninio Tavawes

Pofessor Catedralico de Biologia do loslittulo de Educação de F!orianópolis
Ex·Chefe dos serviços cllnlcos e ctrurcícos da espeCialidade ne

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por. concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

8a. seção
Cidade-Clube Atlético Baependi.
Presidente:-Darci Luz.
l' mesario Gesa Rodolfo Flscher-â. mesario

Clovis Dionisio da Silva.
9a' seção

Barra do Rio Cerro-Escola estadual.
Presidente:-Gercindo Batista Guimarães.

. l' mesarío Erico Bruchs e 2' mesario Alvaro
Gentil Jbirapitanga.

iOa' seção
Barra do Rio Cerro-Salão Weege.
Presidente: Pedro Buna Marlns.
1. mesario Germano Ehmke - 2.

xandre Haake.
l1a. seção

Rio Cerro I - escola estadual.
Presidente Julio Zacarias Ramos.
1. mesarlo Hans Breithaupt 2. mesarlo

José Bertoli.

mesario Ale-

Ary

12a. seção
Rio Cerro II - escola estadual.
Presidente:-Curt Siewerdt. )

1. mesario Rodolfo G. Emendoefer
Carolino Fruit.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: IVENOEM SE FARMACIA NOVA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -

de ROBERTO M. HORST

Dr Alvaro Batalha - 1MfIDlffilIlff"� Duas carrocerias de- a que dispõe de maior sortime�-
e

lVJtl.§U,j.!U1' 'V"lJ>'. • to na praça e oferece seus arb-
cammhonetes quaSI DO- ,gos á preços vantajesos.

SENHORAS EVaS, s.em1o um� f.echada, Rua Mal. Deodoro 30 - Jaragua
TROPICAIS, proprIa para VIaJante.

'

Tratar no
����

POSTO KARSTEN �����

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio íf:::::l Bl!bl-dül1 :.:::::.Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos �
- RA lOS X - BITTER AGUIA

Diretor Médico do Hospital "São José"
C

é o grãnde estomacal
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RECUPERE O GOSTO E A ALEGRIA,DE VIVER

Sabe ••, que y;ve 'em '....em. sempre I.��WIindolente e sem força i Scibe a causa do �
cançaço e da fral\queza i A anemia in-

1Ir'vadiu o. seu. organismo. Se quer ter força

._e eners,a alude seu corpo com

VÂNÁDIOL __
'

fi'

FRACOS E ANt:MICOS I

Tomem:

VENDE-SE VINHO' CREOSOTADO
··SIl.VEIRA"

Empregado egli bits DIS:

Tosses
Resfriados

Bronquites
Escrofulos.
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

, �®Y®®Y®®r@)@!®@'í@@!@)®!@)@Y@)@f@@!'@)®Y@)®r@(@ l-I Vende-se
João

\@ Tosse Asma Bronquite Rouquidão é Resfriados @ Terreno com CaS3,

@
" ,

"

.

@ Vende-se um terreno

@) TODAS AS 'MOLESTIA§ DO ßPßRUHO HfSPIRßIÓRIO (@ �!��i�:' á�s�a�:��ap��
@ Encontram alivio imediato com v uso do @) cú, extremando com o

2. mesario (@ I n C O Dl P a p a v e 1 @5 Hospital São José.

; Pl!ilnfül dI! Ongien Pl!lnll!nll! � pro��íet:í��:;s::r dO:o:oto:
® O PEITORALMAIS (,;ONIIlnE�JIDO NO BRA§IL @ �����

Justino it®@&9)��@.&®@J@@i.®@.i®�@,;@@M@�@).@@Jij \.b:ure sde�sh '!laIes e pouPde seu

om JD erro compran o na

13a. seção
Rio da Luz - Salão Barg-Iado direito

Presidente: -Henrique Arruda Ramos.
1. mesarío Durval Mercatto 2. mesario

Pereira Lima.
14a. seção

Rio da Luz - Salão Barg-lado esquerdo.
Presidente: - Edgar Piazera.
1. mesario Hary Krause 2. mesario João Matias

Verbinen.
15a. seção

Gáribaldi - Escola estadual-lado, direito.
Presidente Gehard Arthur Marquardt.
l' mesario Willy Sonnenhold-2' mesario Brwin

PGssamai.
l6a. secão

Garibaldi-Escola estadual lado esquerdo.
Presidente: Afonso Buhr.
1- mesario Lothar Carlos Ernesto Sonnenhold

2' 'mesario Walter MlIrquardt
17a. seção

ltapocusinho-escola municipal de João Pessoa.
Presidente: Walter Janssen.
1- mesario Rodolfo Paula Pereira 2' mesario

Arno Enke.
18a' seção

Itapocusinho-escola estadual de Vila 0hartres.
Presidente: Augusto Schmidt.
1. mesario Angelo Piazera e' 2' mesario Osny

Mueller,
19a. seção

Retorcida-escola estadual lado direito.
Presidente: Alvaro Neves.
l' mesario Guilherme H. Emendoerfer 2. mesa

rio Alvaro João Bertoli

OIRURGIA PARTOS, MaLESTlAS DE

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Uma junta de
bois.
Tratar com o Snr.
BERTOLDO GUMZ
Estr. Rib. Molha

AVISO
É expressamente proi

bido entrar sem Dossa'
licença, derrubar palmi
tos, tirar cipós etc. em

nossas propriedades.
Não nos responsabilisa

mos pelo que possa a

contecer aos infratores.
RUBINI IRMAOS UDA.

Pedras Brancas

BEU1S E DEMAIS

MECCOES DO

._
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CORREIO 'DO POVO»

aontra fatos
-

nao ha argumentos
•

Aquelee que o povo hoje já batisou de "misturados" e que vivem escorraçados de toda a

parte onde se apresentam, na mingua de argumentos para convencer a quem quer que seja e na es

perança de ainda poderem continuar a explorar os antigos idealistas do Inregrallsmo, dos quais usa

ram e abusaram em tempos idos, desceram agora em ataques pessoais aos seus adversarlos politicos.

Não pensem eles que falta a nós outros material para revidar. Oontinue o PRP & Cía., dessa forma

e o público terá a oportunidade de ver contada e documentada uma serre de falcatruas que deixará

muita gente com vontade de desaparecer rerra a dentro.

Para quem não conheceu a administração do snr. Artur Müller, que até aqui éra um

"hornen digno, honrado, a maior figure e defensor do muníclplo", como eles lhe diziam em discursos,

cartas e telegramas, precisamos de dar alguns esclarecimentos, do tempo em que ele foi intendente

distrital.
Artur Müller roi nomeado, Intendente Distrital em 1924, quando a renda do distrito éra de

cerca de setenta contos de reis. Exerceu o cargo um ano, licenciou-se e voltou um ano depois ao

posto, onde ficou até Julho de 1950, quando a renda atingia a cerca de cento e trinta contos ou se7

jam Or$ 150.000.00 na moeda atual.

Quando deixou a Inrendencía, tinha a .seu credito, por adeantamentos feitos, Cr$ 5.516,93.

Com a vinda da revolução, foram ele, o prefeito, o governador Adolfo Konder até o presi

dente Washington Luiz submetidos a sindlcancies.

Feitas essas, em 1953, requereu ele certidão na Comissão de Correição em Florlanopolls,

do que pesava sobre si tendo a mesma sido fornecida", de que alí nada constava do requerente".

Diante disso, requereu o pagamento de seu credito e, naquele mesmo ano, o então prefeito

dr. João Acacio Gomes de Oliveira, tio do sr. Ney Franco, mandou pagar-lhe urna prestação de Cr$

1.773,73, ficando o restaute pare- ser pago mais tarde. Desse pagamento é testemunha o sr. Rodolfo

Hufenuessler, que esteve presente em Ioinvílle.
Em 1954, Iaregué já ére municipio, e o então prefeito mandou pagar o restante, ou sejam

Cr$ 3.545,18. Ora, se Artur Müller tivesse em debito, era claro que os seus adversarios politicos, en

tão no poder, não lhe iam dar esse dinheiro. A não ser que eles fossem desonestos, o que no entan

to não o éramo
Mas vejamos agora, e confrontemos com as posterlores, a operosidade administrativa de

Artur Müller, com aquela mingua de renda municipal, especialmente nas zonas rurais.

Ele mandou construir as seguintes pontes de regulares dimensões e todas elas cobertas

com folhas de f1andres:
Sobre o Rio Iaragué - Estrada Rio Branco (Desern. Tavares Sobrinho)

Sobre o Rio Ieragué - Ligando a Estr, Iaragué direita á esquerda

• Sobre o Rio Ieragué - Ligando a Estr. Ieragué Rib. Pedras (iniciada)
Sobre o Rio P. Amolar
Sobre o Rio Poço da Anta
Sobre o Rio da Luz (Inaugurada adrn. E. Piazera)
Sobre o Rio Aurora
Sobre o Rio Serro (W. Weege-leventamenro, madeiramento e cobertura)

Na menma administração foi construída a estrada que liga Ribeirão Grande da Luz á Es

trada Iaragué e a que liga Pedra de Amolar, que foi reconstruída, á Cacilda.

"
Foram macadamisadas as estradas Rio da Luz, margem esquerda e direita, Ribeirão Gran"

de do Norte, Irapocuslnho até João Pessoa, parte da estrada Nova de Retorcida e gastos, a Importen

da de setenta e dois contos ne estrada Rio Cerro, que então pertencia ainda ao municipio, mas que

o Estado se comprometera a devolver mas não o fez .

•
Foi ainda na administração do snr. Müller que se construiu a fabrica de tudos de cimento

e se adquiriu o aparelhamento, e bem assim o Posto de Monta e Campo de Sementeiras de Barra

do Rio Cerro, que a revolução destruiu.

ôe hoje temos a lavoura da cana, devemos aquela admlnlsrração, que mandou vir de Cam

pos, Estado do' Rio, as plantas Java e outras qualldades resistentes ao mosaico e outras doenças.

Tres reprodutores bovinos, sendo um Jersey e dois Holandezes rambern foram comprados na

quela epoca. (Um estava destacado em Tres Rios, com o sr. Adolfo Hort, um em Garibaldi e outro

em Barra do Rio Cerro.
• Na' então vila de Iaragué foram construídas a Avenida da Independencia, hoje Getulio Var-

gas, com o corte do morro onde hoje está a Plataforma 7 de Setembro e feito o aterro no longo

trecho entre a firma Breithaupt & Cia. e a estação ferroviaria nôva.

A rua Padre Franke, a ßsrão do Rio Branco e a D. Pedro. Foi completamente reconsrruída

e feitos os boeiros e aterros na rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira e na rua Presidente Epítacio

Pessoa.
É verdade que em muitas obras houve auxilio voluntario.

Todos sabem que as contas da Intendencia eram tomadas pelo contador, então o saudoso

Artur Cersten, hornen digno indo depois ao Prefeito e a Camara Municipal pera aprovação fi-

nal, sendo que nesta- estavam com assento representantes da oposição.
.

Nos ultimos 17 anos, no distrito de Iaraguä, apenas foram construidas duas pontes novas,

,á de Iaregueslnho e do Rib. dos Hungaros .

Nas estradas nada foi feito, pois elas aí estão a adeseflar provas em contrario.

Naquela época, num orçamento de cem mil cruzeiros, destinava-se sessenta mil pera con

servação de estradas e pontes e hoje, o orçamento do proximo ano, previsto pera Cr$ 890.000,00,

destina para esse mesmo fim apenas oitenta mil, ou seja menos de 10%.
Ai estão fatos que não podem ser contestados, porque as obras estão CI vlsta de cada um,

e, muitos dos antigos zeladores ainda vivem e eram homens de ilibada honradez e

- capacidade de trabalho como Domingos Reck, Henrique Kreutzfeld, Bernardo Ehlert, Fernando Lange,

Augusto Geisler, R. Siewert, Antonio Demarchi, Franciscu Hruschka, QUo Wutke, Henrique Baum

gaertel, Germano ôchaede, Francisco Ercshing, Eurico Witt, Alberto Hornburg. João Eberhardr, Au

gusto ôchulz, Luiz ôartí, Iosê ôarler, Frederico Müller, Watzcko, A. Kaessner, Simfronio Rosa, Frede

rico Engelmann. Igneclo Wasch, Enrlco Parrai, Viebranrz, Sebastião Gressinger, Guilherme ôchulz,

Bassani, José Picolli, Franz Klitzke, João Lombardi, Julio Tíssl, Angelo Vicenzi, OUo Lewerenz, Nar

cizo e Roque Ferrazza, F. Morretti, e muitos outros cujos nomes, que culhemos nos relatorios daque

la época, seria muito espaçoso declarar.

São esses fatos ainda não esquecidos da honrada classe dos lavradores e que ainda estão

bem lembrados, e é por isso e pelo programa da �.D.N., que a população cerra fileiras em torno de

seus candidatos.
O mals são palavras que não resistem ao primeiro rebate, dignas dos que não prezam a

honra alheia, porque não tem própria.
..,

I agropecuaria, o sr, dr.
Afonso VRiga, diretor
do Serviço de Produção
Vegetal do Ministerio

da Agricultura.
IGREJA EYANGUICA. A Co

munidade Evangelica le
va a efeito hoje no pre-

dio visinho ao seu tem- I para divertimentos.

plo, uma festa popular ESTRADA ITAPOCÚ. Deixou
em beneficio da referi- o cargo de zelador da
da Igreja. Estrada Itapocú o sr.

Haverá alem das usu- Jeronimo Trentini.
ais tombolas, um bem Éra um dos mais es

montado restaurante e forçados auxiliares da

diversas barraquinhas Prefeitura, pois pessoa

NOTAS LOCAIS
Dr. AFONSO YEIGA. Esteve

em Jaraguá do Sul, on

de veio tratar de assun

tos do alto posto que
ocupa, especialmente de
dados sobre a estação

ClURE AllMOlRIÉ

t VjU:�j���:::r�::t�n_ .

gier e Edrrh Schneider, Max e Ruth Schnei

der, profundamente condoídos pela inesperada
morte de seu saudoso esposo, pai e sogro

OSCAR SCHNEIDER

ocorrido pelas 19 e meia horas do dia 18 do

corrente, vem externar a todos os seus bon

dosos visinhos, parentes e amigos a esslsten

cía que lhes prestaram no dure transe, assim

como a todos os que enviaram pezames, flo

res-e acompanharam o enterro.

Muito especialmente os medlcos drs.

Renato Walter e Alvaro Batalha e o rev. Pas'

tor Waidner pelas confortadoras palavras, tor
naram-se merecedores da sua profunda gratidão.

Iaragué do Sul, 20 de Outubro de 1947.

� IO�esanzeiDe un� Dan�SalUnu
Allen Verwandten, Freunden und Be

kanten hiermit die tieftraurige Nachricht dass

unser- unvergesslicher Gatte, Vater und Schwie

gervater
C seal' Schneider

arn 18. ds. monats um 19 Uhr, ploetzlich und

unerwartet, vom Tode überrascht wurde.

Wir danken hiermit herzliehst allen de

nen die uns in den schweren Stunden hilfreich

beiseite standen, für die reiche Blumenspenden
und allen die den Verstorbenen zur letzten

Ruhesraette begleiteten
Ganz besonders danken wir die Herrfen

Dr. Renato Walter und Dr. Alvaro Batalhe ür

ihre bemühungen und Herrn Pastor Waidner

für seine trostreichen Worte im Hause und

am Grabe. a

leragué do Sul, den 20. Oktober 1947.

Vva. Lina Schneider
Max Schneider
Ruth Schneider
Eàith Schneider Spengler
Levino Spengler

A Diretoria do Clube Aimoré, le

va ao conhecimento dos senhores sócios

que, de acordo com reunião anteriormente

procedida, foi transferido a séde do alu

dido clube, para o Salão Buhr, nesta cidade.

Outrosim, participa a realização do

primeiro baile, em sua nova séde, que se

rá levado a efeito em a noite de 15 de No

vembro proximo, para o qual desde já
convida os srs. Sócios e exmas. familias.

Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 1947.
A DIRETORIA

ICrundstück zu verkaufen

Am Stadtplatz Iaragué do Sul gelegen, zirka
12,000 qm.

Wohnhaus messíw, 2 Stock, enschlíessend Fa

brikraum für jede Industrie passend, Kraft-anschluss

vorhenu .. n.
NEBELUNG

para o casal,. sua família
e tambem pare todos

que gosam de sua amí
sade. Funcionario exem

plar da Prefeitura, onde

pelo seu zelo e bondoso

carater gosa da estima

geral, o distinto casal
receberá justas demons

trações de simpatia, en
tre as quais desde já
contam-se as do "Correio
do Povo".

de grande capacidade
trabalhadora e admínís
trativa deve-lhe aquela
via publica grandes ser

viços. Conseguio maca

dami aç ão de um tre

cho da estrada com o

auxilio do povo, mas co

rno as cousas pioram dia

por dia, resolveu deixar

o cargo, esperando me

lhores dias para levar
avante a sua obra.

BODAS DE PRATA. No dia
28 do corrente, o casal
Alexandre Koehler-Mu

rara Koehler, festejam
sua bodas de prata.
É uma data de alegria

...............
�

� Fortifique o seu estorna- �
� go, usando diariamen- �
� te dois calices de �
� Bitter Agnia Puro �
����

..�

CASA T.O B I'A 5 DE liliE atl�.lil ••• Il.AS
JARAGUA DO SUL Rua !Jres. Epitácio Pessoa, 652 SANTA CATARIA

Esta CASA, mantêm sempre é''ll estoque artigos de primeira qualidade, as

sim como: Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins Riscados e Riscadões, Creto

nes, Algodão, Toalhas, ChapéU'> de Sol e de Cabeça, Tricolines, Panos para corti

nas, Zetires, Voais, Chitas, Opalas, Fustões, Camisas, Gravatas, Meias, Ternos fei

tos, Casacos, e muitos outros artigos, os quais, está vendendo pelos MENORES

PR.EÇOS DA PRAÇA,
Visiten-na slIm compromisso, e certifiquem-se dos preços e da qualidade de seus Artigos.

Dieser Verkaufsladen hat !:tä.ldig Artikel erster Qualität auf Lager, wie: -

Wollstotte, Leinen, Tusore, Waschstotfe, RiskaJen, eretone, Algodão, Handtücher,

I'"
Schirme, Hüte, Tricoli.t:Ie, VorhaI?gstofte,

.. Zetie.rs!,
Voale, �hit�s, Opala, Fust?ns.

Hemden, Grawaten, Strumpfe, Fertige Anzuge, Mantel, sowIe viele andeIe Artikel,

WELCHE, ZU IUSSERST NIEDBIG&N PBEISE VERKAUFT WERDEIf. .

Besucht diesen bestehenden verkaufsladen lOhne verpflichtung ihrerseits, um sich

von die Artikeln und Preisen zu überzeugen. II
......................................................................................1

..
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C I D A D E:

VOTAM NA CIDADE, Pelas seções abaixo
deacriminadas, os eleitores residentes no perimetro
urbano e estradas, Morro Bôa Vista, Itapocu-Han
sa, Trez Rios do .Sul, Francisco de Paula, Martins
Rio Molha, Blumenau, Itapocü-Direito, Ilha da Fi
gueira, Itapocú, Nova Retorcida, Tres Rios do
Norte, Jaraguá Esquerdo, Ribeirão Molha, Vila No
va Itapocú-Esquerdo.

la. seção - Forum -Sala do Juri
Letra A-menos Antonio, Alfredo, Arthur e

Aadolto.
2a. seção--Prefeitura-Sala Obras Públicas
Letras A - Antonio, Alfredo, Arthur, e Adol

fo -B-C.
3a. seção-Grupo Abdon Batista-Sala Bento

Gonçalves, Letras D e E
4a. seção - Grupo Abdon Batista-Sala Barão

Cotegipe Letra F-G-I e K .

õa. seção-Grupo São Luiz-salão Letra H-L
6a. seção-Grupo Divina Providencia-sala

José Boiteux Letras J-P
7a. seção-Grupo Divina Providencia-r-sala

Julia L. Almeia Letras M-N - O
8a. seção-Clube Atletico Baependí-Letras Q a Z

BARRA DO RIO CERRO
VOTAM NO LUGAR BARRA RIO CERRO,

pelas seções abaixo desoriminadas os eleitores re

sidentes em Barra do Rio Oerro, Estradas Jara
guá, Cascatas, Trindade, Rio Cerro, Hungaros,
Pedras Brancas, Ribeirão das Pedras.

9a. seção-escola estadual Letras A-B-C-D-E-F-I
10. seção.Salão Weege Latras G-H-J a Z

RIO CERRO I
VOTAM NO LUGAR RIO CERRO I, na se

ção abaixo, QS eleitores residentes em as estradas
Rio Cerro I, União, Javali. Rio Cerro direito, Rio
Cerro esquerdo, Rio Alma e Caminho Mathias.

11a. seção-Escola Estadual Letras A a Z.

RETORCIDA
VOTAM NO LUGAR DENOMINADO RETOR

CIDA. pelas seções abaixo, os eleitores resi dentes
em Retorcida, Poço D'anra, Ribeirão Cavalo, Braço
do Ribeirão Cavalo, Caminho dos Monos, Morro
do Stulzer, Funil, Ribeirão Grande do Norte e es-

trada Teresinha.
.

19a. seção-Escola Estadual - lado direito
Letras A-B-C-D-E-F-G-I·K-N-Q-U.
20a. 15eção- Escola Estadual - lado esquerdo

Letras H-j-L-M-O.P-R-S T-V-W-Z

SEDE DO DISTRITO DE CORUPÁ
VOTAM NA SEDE DO DISTRITO DE CO

RUPÁ. pelas seções abaixo, todos os eleitores resi
dentes no distrito.:

Antes de V. S. comprar seus moveis,:a
visite, sem compromisso, a nossa loja,�
onde encontrará, para pronta entrega
e.a preços reduzidos:

TRIOS ESTOFADOS em couro, veludo e gobelin a partir de Cr$ 1.300,00.
DIVÃS 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,

a preços módicos.
CAMAS PATENTE de alta reputação para casal, solteiros Q de crianças.
ESTRADO DE AÇO americano e galvanizada nacional.

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

IS.GIAIUA e!lllllRe DE JIJLIA�O ST1LNGDEN
Rua Marechal Deodoro N. 319 -' JARAGUÁ DO SUL

.. .

trilhos

Dl!llribuicão dOI (1I!i.l� Ao Publico.IOrl!l da l1i1. lunil •

fI � i lo r iiI

a---�----�---·nl?====�
. BANCO INDO�!!�tEIOc�����l�����:��!R�B}�o�.�Ia,�� ::.. ::. ��r!,ei�o!� �O�3� 11

'"' Telefone N' 39 • C. Pltstal, 19

OEPEIOENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 JARAGUÀ DO SUL i
..i.�r:�:!a�á AGENCIA: Jaragaá do Sul Santa Catarina

Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 ii

�g�: u::���:�f�i·�11��I�fone. 7ó

..i:::':.i:::. AS���TU��.��AL �
Curitiba Faz todas' as operações bancarias no Pau. como cobranças. descontos. !! DIR. RESPONSAVEL
Curitibanos empresHmos. financiamento8 mediante caução de Utulos comerciais.

:::'::::::!:::::l:::::::::."
Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e Talores em custodia, mediant. H PauUno Pedri

g�:f�ra Abona em C / Cor:;t��diC�s seguintes juros: \.�::::,"����::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!j
Indaial A Disposição, sem avlso, com retiradas livres
Ituporanga I

.

rancí 2°10Jaraguá do Sul pare qua quer Impor encia

joaçaba Com Aviso de 50 dies e retiradas livres ii
Joinville de o-s 1.000,00 5°;.
t:��:a Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,M
Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
Píratuba Com Aviso de 100 dias 5%
Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%
Rio de Janeiro 5 1/20/
�i� �:gs��ho ��:o A:I:: �: ;:0m�::s 6% ;:::.!:I::.S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitallzados semestralmente
S. Joaquim A

.
,

b d
.

d dTaió econom ra e a ase a prosperr a e ii
Tijucas Deposll._as suas economias no ii
Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. ii
U!us�anga 'HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ii
Videira Aos sábados das 9 às 11 horas ii .

.

.

:I Ia:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

. RIO CERRO II
VOTAM NO LUGAR RIO CERRO lI, na se

ção abaixo, os eleitores residentes em as estradas
Rio Cerro II, Aurora, Gustavo, Rio Cerro Alto e

Caminho Bruch.
12a. seção-Escola Estadual Letras A a Z

ESTRADA RIO DA LUZ
VOTAM NO LUGAR RIO DA LUZ, pelas se

ções abaixo, eleitores residentes em as estradas
Rio da Luz r. Rio da Luz II. Geissler, Blank, Ri
beirão Prata., Victoria, Schubert, Ribeirão Grande
da Luz, Rapper, Macuco Grande, Macuco Pequeno
Hoffmann.

13a. seção-e-Salão Barg - lado Direito Letras
A-B-C-D-E e F. (

14a. seção-Salão Barg-Iado esquerdo
Letras G a Z.

GARIBALDI
VOTAM NO LUGAR DENOMINADO GARI

BALDI, pelas seções ahaixo, os eleitores residen
tes em Garíbaldi-Alto, Jaraguasinho, Jararaca, São
Pedro, Tifa dos Doidos, Tifa dos Bugres. '1 u , A
lice, Caminho Carina, Caminho Rodrigues, Cami
nho Correa, Jaraguá-Alto, São Estevão, Caminho -------

Wendelin, Cacilda, Fausta e Caminho Germano. ��- h-1
Letras �_�_Ö����=-F�G�ola Estadual+Jado direito

} HIII.RIIIE.WeS DI 1I111e. �
16a. seção-Escola Estadual-lado esquerdo

f
E:mI: 6ER.AJIC.

iLetras H a Z. especialidades GAITAS simples e

PlANADAS de 8 a 120 baixos
ITAPOCUSINHO -JOÃO PESSOA nacionais e estrangeiras.

fVOTAM NO LUGAR DENOMINADO ITA- BANDONEON§)
POCUSINHO-JOÃO PESSOA, pela seção abaixo

i
PIANOS - HARMoNIaS

os eleitores residentes em Estrada Itapocusinho e CLARINETAS -- FLAUTAS
João Pessoa. PISTONS - SAXOFONES -

17a. seção-Escola Municipal-João Pessoa { BANJOS - TROMBONES - (
Letras A a Z.

i4
BATERIAS AMERICANAS, .corn- &

ITAPOCUSINHO-VILA CHÁRTRES pletas - VITROLAS -

V01!AM no lugar denominado ITAPOCUSINHO PICK-UPS - RADIOLAS.

-VILA CHARTRES, pela seção abaixo, os eleito-

i
Emflm, tudo que pertence ao ramo.

res residentes em Grora Funda, Santa Luzia, . Vila Peçam Preços e demeis informações ao Representante:
Chartres e Estrada Vila Chartres. P A IJ L O K O B §

18a. seção - Escola Estadual-Vila Chartres Caixa Postal, 49 - SERRA ALTA - ôra. Cararina
Letras A a Z.

�������

1I!!=!!=!!=!!!!ii!!!i�!!=!!=m�;!!!i!=!i=m=!!;;m=ma�i�i;

r
�

�e&P-
a .� .

e�eat,
...

_ , . III
._. _- _1""'_". _.. _'" ._... _.. _P""

IllFebres (Sezoes, Malärias, ": CALÇADOSI� Impaludismo n

G O
...' Maleitas, Tremedeira Il

I RII - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - II f

III "Capsulas Antisezonicas III
.

I Em T�!����.�r!:.�aCias I �ão o� m�l�or�� � m.ai� �arato�
II É um produto dos Laboratorios MINANC0RA iii
I - Joinville - Sta. Catarina- III
ES!=!!!i!!!!=n=!!i!!=I!=n=l_i!!Ei!!!!=!!=U=!!HEi!

•

VENDE-SE
Por preço de o

casião, três chões
de casa, situados á
Estrada Nova, en

frente a Oficina de
Erwino Menegotto,

Tratar com o Snr .

Silvestre Strazol
konski.
Rua Domingos da

Nova.

•

PRODUTOS DA::

IlIDldllU1§trna dle Cat�cadl([))§
((;i([))§c]ffi Irnäos §: Ao

CAIXA POSTAL, 11

RAGUÁ DO SUL· S. Oatarina

""';1"''''-
..o -. !IA 2d' e iii

Oficina Mecanica
GeralI

KELBE�T
CONCERTOS .oE CA.MINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO
.

PEÇAS E ACESSaRIaS -

APARELHAMENTO MODERNO

HA.BEIS PROFISSIONAIS-

H.

PREÇOS MODICas.

����

� faça boa digestão, usen �
� da, antes das refeições, �
� um calice de �
� Bitter Aguia Puro � .

����

Rua Ma.1. Deodoro da Fonseca, 158 .. - Telefone, 40

-Jaraguá do Su I -

Si!!lf����Ii!II!i!IéII8Hill!l!i!BSIeI!l!iIi!ii!@IlõlIÕfii88Sllil!!l6l1i!11l!!l!lIi!IIl!!l!�

Hnlnciem nesta lolho
\

ß campanha contra o a

nalfabetismo é a vitó
ria do conhecimento. A
vitoria do conheccimento
é a vitoria do Brasil.
Inscreva-se como volun
tária da Campanha con

tra o analfabetismo.

21a. seção=-Intendencla distrital
Letras A-menos Antonio, Alfredo e Augusto.

22a. seção-Grupo Tereza Ramos-sala 3
Letras A-Antonio, Alfredo, Augusto - B-C-D.

25a. seção-Grupo Tereza Ramos-sala 7
Letras E e F.

24a. seção-Cartorio disrrital
Letras G. H. I.
25a. seção-Grupo São josé-sala Oswaldo Cruz
Letras j. K. L.
26a. seção-Grupo São José-sala General Ozorio
Letras M. N. O. P. Q.

27a. seção-Salão Koerner
Letras R a Z.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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26-10-47 -

DE PESSOAS lÊ� USADO COM

BOM RESULTADO O POPULAR
DEPURATIVO

Dp. Ren,ato "W'alter ::.!::::,::.l:::·ELIXIR 914 " M É o I C o

A SIFIUS ATACA TODO D OR,ANISMO I ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA li

O Figado, o Baço. o Coração, e ii Com cursos de aperfeiçoamento no

.

ii

Elltomago, os Pulmões, a Pele ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aíres.j]

Produ<!: Dores n05 Ossos, Reuma. H Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii
Usmo, Cegusira, Queda do Caba- ii Geral de Adultos e Crianças. ii
'0 Anomill, e Abortos, H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H

Consulte omédico!! TELEFONE N. 3 !!

etome o popular depurativo ii Jal·:lglfá do Sill - Stil. Catarina !!

ELIXIR 914CI---------:--;
Inofensivo ao organj�mo. Agrada. , •

d Dwal COM,O um licôr. Aprovado co· Dr Arqulme es antas
mo auxIliar no trotamento daSI.· .

FrLIS e REUMATISMO da mas- •••eGA••
ma origem, pelo D. N. s. P.

Ao lado do HOTEL JARAGUA - Rua Marechal Deodoro N. 587 OOOOOOOOOOOOOO�OOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Comunica aos seus distintos amigos e fregue- � Adolf Herm. ·Sclnultze m

ses que estamos efetuando venda rle gasolina Esso,
m:s 2;'6:S

e Oleos e em breve teremos seção de lavagem e � MARCENARIA EM GERAL �

lubrificação e consêrtos de pneus. .

zes zes

O Proprietario: ANTONIO SCHMITT 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00

II • Casa de Moveis

I 00 de MOb�lias, especialmente para escritorio. 00

I Vitório Lazzalll'is 00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE: 00
00 Dormitarias, Salas de Jantar 00

� Jaraguá do Sul -=-_
Rua Domingos R. da Nova� 00 Cópas,. Escriturios, Moveis rusticos e outros. 00

F E R R A R I A � Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-� 00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00
Fabri-ca de ferramentas agricolas. I

se Vidros. Molduras para Quad.ros qualquer � Cadeiras �

Principalmente Machados, Enchadas 'Foices, t
tipo, - CAlXOES FUNERARIOS m:s Poltronas fixas e giratorias �

•
.

e c. Em estoque e sob encomendas. 00 Mesinhas de centro e p,ara radio 00
.

Enfeites para Caixões Funerários.
_

00 E entre muitos antros. a 00
�������������������--��--�������-

r .• 00 C�n Reg�r�o�ma�� "�ECOR�' �

�������
eeees •• BAIA 00 Af�mada pela ,sua ehcI�ncla, substitu

5. --<!l � f fd � indo as Caixas Registradoras de

B P I """ A' I }
('CSCOS e garaa I os t:::8:S elevado custo.---------

anca opu L)r e grlco a Encontra-se na 00 Toda a Mercadoria á pronta Entl'ega

Do Vale do Itajaí _ Matriz: BLUMENAU CASA REAL 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 00

AGENCIAS I�STALADAS �M: Brusq�e, C?rupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, �)l ...�.,.
00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00

Jaragua do Sul, PreSidente Getulio, RIO do Testo, Rodeie e Rio do Sul }} =;�•••••• , �) oooooo�:�m�oooooooooo�OOOOOOOOOOOO�OOOOOO

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS lliti .:.��.!.�!:, �:�.��!!.�:: !i VENDE-SE. Na Brara do Rio

Depositos com juros- ci dispos!ção-(sem limite) retirada livre 50/0

Ir :.' ao menor predço
da � Cerro, uma casa com 13 margas de

A dispOSição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 praça ven e

com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 6% g '.. � terra, contendo queda d'agua para

Dep. iniclal Cr$50.000,00 c/retiradas sem_ s/aViso Cr$ 20.000,00 . 50/0 (f E..�������...�.�� ...�'�.'!�.��.) movIT'ment tal' uma psequena
industria.

Depositos com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 4·/. P. retiradas �� ...� ra i.l.r com o nr.

m/aviso prévio de 50 dias 5·/.; 60 dias 6·/.; 90 dias 61/2·/.; 180 dias 7·/. �� P-l b
RICARDO ZUMACH - Rio Cêrro

Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 61/2· /.; Por 12 mes�s 7·/. Deverá ser dado o }} ape crepon ranco

aviso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

ii
Recebeu Sociedade Gralica LIda.

�� p��ares�limi� a� Cr$ 1�00�00� Dep. inicial Cr$ 200� com reti-
���������������.-�������������

radas semanais sew aviso até Cr$ 1.000,005/12·/.
'

.......:..__����....__

Dep. Iimitados-(LimHe até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com '{
retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 61/2-;' 4
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,01). Dep. inicial cr$' 50.000;00 com {
retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7·/. 4
Faz todas a.s operações bancarias, corno sejam: cobrança.s, descontos,
passes, deposltos em conta.s correntes, deposltos de va.lores, etc, etc.

Prefeitura

MuniciPal""_""'\
- ...._..,......_..,..�lde Jaraguá do Sul �ao sofra de índlges-

IEAI o TI
toes, use

\llillt2ll1 I�����
I MILHÕESDe ordem do sr

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

Inrendencía de Co
rupé, o imposto PRE.
DUL, 2° Semestre.
Não satiefazendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito á
multa de 2ü% 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
Outubro de 1947.
F. Vosgerau-Tesoureiro

I O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

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

,

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

remédios

Compre hoje mesmo urna LOMBBIGUEIRA
MINANCORA para o SE'U tilhinho.

,Ê um produto .dos Laboratorios Minancora
- -j O I N V IL L E

ßssotiacõo Comercial e In�uslrial· �e JaraDuá
Asembléia Geral Ordinária
�ONVO{jA.ÇÃo

Devendo realisar-se no dia 30 do corrente, mês
no salão RUHR, uma Assembléia Geral Ordinária
com inicio as 20 horas, pede o Snr. Presidente o

comparecimento de todos os associados para tra
tar da seguinte ordem do dia: (J;

Prestação de contas dá atual Diretoria

Eleição da nova Diretoria e
'

Decisão de assuntos vítaís para a Associação.

Jaraguá do Sul, 16 de Outubro de 1947.

G. RUDOLFO FISCHER
10 - Secretário

�������-.--������-

Kühn & Rengel

RegistroCiVill Ar
'

I L�Ci�iY, ����Ó�ioin��r��;ist�� li lJ�m�r�1a Ua.
seguintes nascimentos:

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA Onesio José, f. de Matias Escrituração Mercan-

Pansreín, Maria f. de João til - Contabilidade -

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças da Silva, Maria Emília, f.
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas de Fredolino Martlns, João
- Indutotermia - Bísturi-eletrico - Electra-cauterização f. de Roberto Nicolau !Je-

• -_R_a_i_os_ln_f_ra_-v_e_rm-el_h_os-e..allllz_U1_'s_. ...r
try, Edeltrudes, f, de Ed-

gar Barg, Noenio, f, de
Francisco Pansteln, Val

diria, f, de Luiz Salvador

Bento, Elfina, f. de Celes
te Dann, Nivaldo Adalber

to, f, de Engelberto Frei

berger, Maria de Lourdes,
f de José Scheuer, Llrsu

lina, f. de José Fodi, Hila
rio f. de Erich Meier,
Waldo, f. de Will i Horn

burg, Tereza e Maria, f.
de Isidoro Pedri, Jorge
Luiz, f. de Hilario L. Ni-I---------"/kelatti, Inês, f. de Daniel _--------�
Prestini, Romario f. de

r:LIXIR Dr: uU6Hilft"João do Nascimento, Irm- L L n L H

hild, f. Je Hartwig ôchroe
der, Alido, f. de Germano

Hafernenn, Edla, f. de
Artur G. E, Mueller, Ota

vio, f. de Herbert Le:nke,
Rolf, f. de Arnoldo ôch-
wartz Junior, Alfredo, f.
de Euclides Vieira Garcia
Dávio João, f. de Dante

Schiochet, llca, f. de Car
los Perer, Evarildo, f. de
Konrad Mund, Maria de
Loudes, f, de Ventelinos

Klein, Wilmar Luiz, f. de
Alberto Bortolini, Maria,
f. de Ludovico Kirzberger,
Mario, f. de Edmundo
Volkmann, Dorvalino, f.
de Geraldo Lutero, Car- "MEDICAÇAO AUXILIAR
men, f de Augusto Sarti, NO TA RTAMENTO DA
Harry, f de Germano SIFILlS".
Hentschel, Braz f. de Al-

_�__•__�_�_

fredo Pereira, Ivone e

Inalva, f. de Olimpio Parn
plona, Erlce, f. de Alfredo
C. G. Rahn, Nilton Ivan,
f. de Fritz Carlos Fiedler,
Lauro, f. de Edmundo

Koegler, Nivaldo, f. de
Ewaldo Berner, Alfredo,
r. de Ricardo Maas.

Dr. Waldamiro Mazurec�en
e_SA D� la'8�

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::: ::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::
!:::::::::::

DE SOUZADr. LUIZ
ADVOGADO

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

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

::::::::::::::::::�.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::': :::::::::::::::::::::::::::!::�::::::::::::::::::::::::::::::::

l�������-!���������
�i CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GA.RGANTA, ii
ii moderna e primorosamente instalada do i1
II DR. SADALLA AMIN!!
li CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS il
ii ESTADOS DE SA.NTA CATARINA E PARA.NÁ ii
ii «Rua Abdon Balista - defronte "A Noticia"» ii
11 HORARIO : 10·12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii

li "oinvill� - JJ
� 1.� � �

A V I S O
POSTO BRASIL

Registo de Firmas-

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturali-

seções - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

r TRANSPORTES - AUTO-
.

.

MOVEIS.

o remédio que tem depurado
o sangue d. tres gerações I

Empregado com êxito nas:

�eridas
Eczemas
Úlceras
Manchas'
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! •• ,

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO

======Serviço atencioso e rápido======
NUNCR EXISTIU IGURL

RBcal�ßu da norue�D
sem espinhas, tem á venda
na CASA REAL

Figurinos Novos
Ultimos modelos

Na Socied. Grafica Avenida LIda.

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
c O C [ I R A S,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'CORREIO DO POVO» PAG 6- Domingo, DIA 26-10-47 -

Rl!gwadol Dl I!andidalol da uon 'o Coração Palhaçada
(continuaçã da 1a. pag.) ===:::::::::::::::::::::::::::::::::�====--

AVISO AVISO

podemos nos conformar
com a sua candidatura a

prefeito, porque ela veio

se um portador do sô- A tal de"Ala dlssidenre" desfazer o nosso velho
TERÇA-FEIRA ULTIMA DEU ENTRADA NO JUIZO pro no coração ou de é mesmo de circo. Deitou sonho de formar uma pa

I ELEITORAL DESTA ZONA O PEDIDO DE REGISTRO DOS CANDI- uma hipertensão arterial um manifesto e ali incJ�u nela nl;! prefeitura munlcí

DATOS DA UDN AOS CARGOS ELETIVOS NAS ELEIÇOES MU- considerado como car- �omes pera o que neo pal e agora é um osso

NICIPAIS. ' diaco incurável, quando tinha eurortseçäo. Dai atravessado ne nossa

É O PRIMEIRO PARTIDO QUE PROCEDE AO RE- ambos êsses sinais po- começaram os p!otestos. garganta, etc. etc.

GIST
dem ser de nenhuma Ale� dos que Ja foram 'Brederodes.

RO DOS SEUS CANDIDATOS. importância Outras ve- publlcados, estou autpri-I-PODEMOS, OUTROSIM DECLARAR, QUE A COMIS- zes é um doente real, sedo a declarar q�e tarn-
.

ANIVERSARIOS
SÃO EXECUTIVA ESTADUAL DESAUTORISA A SUA LEGENDA com pernas e ventre in- bem os snrs. GUilherme DIa 24 transcorreu a

PARA QUALQUER GRUPO OU ALA QUE APOIE OUTRO PARTIDO. chados falta de ar im- Melchert e Guillherme data natalicia do snr.

SOMENTE O DIRETORIO REGISTRADO É QUE PODE possibiÜdade para os I K�min _protestam centra João Cardoso.. auxiliar

USAR DESSA LEGENDA, SENDO EMBUSTE, TAPEAÇÃO, QUAL- �ée�or��n���o:iaO:� ::�=! ��n����f�m������o����: g�::r��g. Nacional do

QUER OUTRA PUBLICAÇÃO FEITA COM O NOME DA UNIÃO mediavelmente perdido, jamais lhe .darão .apoio Transcorreu � 13 �o
DEMOCRATICA NACIONAL. mas que sob orientação pare �� ap.elltes poIIflc�s. corrente o .amversarlo
------------------------------1 de um médico especía- Eu Ja disse uma ves, do snr. Henrique de Ar-

lista ou de um bom clí- que quando qutzessem ruda Ramos, Inspetor da

� t·� I � T � � I � Il nico, pode se restabele- fazer qualquer publicação, Faz�nda Estadualemno�
cer completamente e vi .. eu estaria as ordens pare sa CIdade, embora tardí-

ver vida relativamente redigi-Ia. amente o "Correio do Po-

Irene Pedrl Oficial do normal durante muito� Esta de agora eu faria vo cumprimenta ao dís-

Registro Civil do l° Distrito anos.
da seguinte forma: Nós tinto aniversariante.

da Comarca J araguá do Sul. X X X abaixo .asslnados,. todos

Estado de Santa Catarina As causasmaisfrequen- ?� camlsol�, vaclnados,
. Brasil. tes de doença do cora- Ja tendo tido sara�po,

Faz saber que comparece. ção, são O reumatismo e�-fans do sr Artur Muller,
ram no cartório exibindo os poliarticular, a híperten- viemos profundamente pe

documentos exigidos pela lei ção arterial, a sifilis e zarosos declarar que não

afim de se habilitarem para a arterioesclerose. O reu- i�_iiiil---------__:_-liiiiiiiiiiiii
•

casar-se: :::�:��: ::'��:::'e,ne': I BAZAr\ CAr\IOCA' IEd�tal N. 2295.de 2t-10-�7. 95% dos casos produz K K
Joao LescowI�Z e Elísa lesão cardiaca que exige Rua Mal. Deodoro, 301

Betha; L�Ithold.. diagnóstico e tratamento
Ele, braSIleir?, . �oltelro, adequados. A sífilis ge- Oferece peles menores pre�os da pra�a:
lavrador, domícilíado e 1

residente neste distrito
ralmente

_ prod'!z dan�� Calçados para Homens, senhoras e crianças.
á E

' no coraçao apos os uu C'
,

s.trada Jaragu�, sen-
anos. A hipertensão ar-

amisas, gravatas, chapeos, bonés etc.

do f�lho de Anton�o Les- terial tambem é uma Bolsas, cintos pera senhoras, blusas etc.

D cl
- COWICZ

.

e de Elízabeth grande fonte de cardía- Artigos para presentes, brinquedos em geral,

e. ,araçao LeEslcoWbICS"1 .

lteí
cos principalmente após jogos para Bebês, idem para batizado etc.

a, rast eira, so el- 40 F' I t I I
. ..

Faço saber os Snrs. responsaveis do jor- ra doméstica domícílla-
os a.nos. ma m�n e, nc USIve os demals artígos

nal "Tempos Novos", e os demais membros da' e resident� neste dís-
a arteríoesclerose � .a concernente ao ramo.

. responsável pelamaIOrIa
politicos interessados desta cidade, que nunca

tríto, á e.strada Jaraguá, das moléstias cardiacas

Iofereci assin t de larei Ii
. sendo Iílha de Pedro.

que surgem depois dos1 a uras, nem me ec arei po ItICO, Lít�olde de Meagdalena 50 anos. Alem disso a
para qualquer que seja o partido. Leithold. vida cerebál intensiva

Iaraguá do Sul, 23 de Outubro de 1947. Edital no 2296,de 23-10-47. de nossos dias e o abu

AMARO MARTINS DOS SANTOS Amando João Emmendor- so seneralízado do fumo

fer e Angelina Therezinha e do alcool. tambem cons-

Rubirii. tituem uma importante
·

DeclaráçãO
Ele, brasileiro, solteiro, contribuição para per- Aos meus distintos fregueses e a-

comerciante, domiciliado turbar o funcionamento mizos que além dos preços baixos em mi-
e resindente nesta cidade' normal do coração. E' h

b

dorí d d d
Pela presente tomo público que não as- filho de Jacob Emmendör� sabido que a porcentagem

n as �erca o.rla� conce o gran es escon-

sinei nem estou de acordo com a publicação Ier e de Maria Ernrnen- de mortalidade por doen- tos, afim de liquidar todo estoque até fim

f�ita ao Povo de Jaraguá do Sul, pela chamada"
dorfer. ça cardíaca é das mais

I
do ano.

Ala Dissidente da U.D.N." no jornal "Tempos
Ela, brasileira, solteira, elevadas e. não obstan- Erico 8rutins _-_ Jaraguá do Sul

doméstica domiciliada e te, nem Q nosso Gover-
-

Novos" e:ql seu primeiro numero. residente' nesre" dist;ito, no, nem os pl!lrticulares PROPR' IEDADE A V'EI\JDA
Iaraguá do Sul, 23 de Outubro de 1947. na Barra do Rio· Cêrro tomam asmedídas neces- .-.

sendo filha de Vir�'ili� sárias para diminuir ês- 'Situada nesta cidade com 12.000 mz. de Chão,
CENYCOSTA Rubini e de Emília Piaze- se índíçe e mortalidade. Casa de Material com 2 pavimentos existindo espa-

ra, Todos os estados adi- ço e força eletrlca ligada propries pera qualquer
antados do Brasil possu- Industrie .

em Servíço Público de
doenças do coração.
Nós, infelizmente, pa

ra todo o Estado. temos
6 ou 8 especialistas, e,
nada mais. As melhores
casas de saúde de Curi
tiba não dispõem de ser
viço de cardiologia e

são bem poucos os ci
rurgiões que têm o cri
terio de exigir um exa-

me especializado do do· Mesas a venda com o Snr. Delorges Costa,
ente antes de submetê- na Empreza Auto Viação Catarinence.
lo a uma interção cirur- --,-------------'--------

gica»
-

A V I S O
AVISO

Tem esse o fim de tor
nar sern efeito o meu aví
so do dia 27{8{47. con

tra os snrs. OHo e Leo -

poldo Lewerenz.
Rio Cerro, 24-10-47.

ALVINO WEISE

Aos meus distintos a

migos e fregueses que,
transferi minha oficina pe
ra Rua Rio Branco, na

casa do snr. A. Graff.

ANGELO PEREIRA
lanternas D. �olso c��:
pilhas para as mesmas

acaba de receber a . .

CASA REAL

-, Declaração
Protesto energicamente contra a colocação

de meu nome na publicação feita pela "Ala Dissi
dente da UDN", pois discordo do seu pensa
mento.

Iaraguá do Sul, 24 de Outubro de 1947.

ALFONSO MATTHIAS

fisitem-nos e eonsnltflm es per�os.

. IAgradecemos pela preferência

AVISO

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

I
E para que chegue ao co-

npheci'mento de todos, mandei
assar o presente edital que

será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dm antt! IS dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legah
IRENE PEDRI, aliciai

t pr�n::e�e���e:�o��e::iO
Demarchi e familia participam a seus parentes
e amigos, o falecimento do saudoso filho e irmão

Qrlando Demarchi,
que faleceu no Juvendto em Curitiba com a

idade de 15 anos e 6 mezes.
'

A familia enlutada, agradece a todos
os que enviaram condolencias, neste doloroso
transe.

Agradecem especialmente aos Rvdos.
Irmãos Maristas, pela especial assistencia e

conforto que prestaram durante seus ultimos
momentos e igualmente aqueles que acompa
nharam o enterro.

Na .verdade Bem - aventurados, são
aqueles que na paz do Senhor, partem desta
vida para outra melhor.

Rio Cerro, 23 - 10 - 47

HERMINIO DEMt=JRCHI e Familia

A Docência do GRUPO ESCOLAR ·ABDON
BATISTA, tem o prazer de convidar os Snrs.
socios dos Clubes Baipendí e Aimoré, e exmas.

famílias para o baile em beneficio da "Caixa
Escolar" deste estabelecimento, que se realizará
na séde social do Clube Atletico Baependí, no

dia 8 de Novembro de 47.

NEBELUNG

CONVITE

PROIBIÇAo
Pela presente fica deter.

minadamente proibida a

entrada de pessoas estra
nhas em meu terreno da
Ilha, sito no lugar Rio Ja
raguá, Municipio de' Jara
guá do .sul, seja para ti
rar trato ou outros tanto
fazer roça tirar lenha ou

fazer plantação, ficando
os infratores sufeitos as

penalidades previstas em

lei.
Pomeranos, 24{10/1947.

Jacinto Benditii, Proprietario.

AOR prestamistas da EMPRESA
OONSTRUTORA UNIVERSAL, para com

parecerem aqui na Agencia o mãis tardar
até o dia 20 de novembro proX:imo a fim
de regularizar os seus titulos para novO

"Plano" e como tambem deixarei esta

agência.

Peço a quem interessar,
não deixar vagarem em

minha propriedade ani
mais domesticos.
Não me responsabiliso

polo que lhes possa al:on

tecer.
Ribeirão Grande, 23-10-47.

Estefano Cogrossi Erico Bruhns

({)) . §2lb2l.O (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla ClA\o WIEilEl llNJ[))lf]§illlAl .. JJ�n1Dl\Vnne
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.I

�t>-\)�O VIRG�'
,.. � [lA ,:'<>.__ l.;ft,
o�WETZEt INDUSTRIAL
JOINVILLE
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