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SolDe-se quem puder 1
Na biblioteca do Sena- os Estados Unidos e Wal- .porém agora em Sergipe.

do um jornalista dava Ieee está levando ovo Lá fui procurado por
ao senador Etelvino Lins podre. Veja o que acon- numerõsos amigos políti
a noticia de que ouvira teceu com Getulio em S. cos, do interior, que me
do senador Maysard Go· Paulo. O mesmo pode- perguntavam o que ha
mes, de Sergipe, a íníor- riam preparar-lhe caso via de verdade sôbre a

mação de que procurará ele viesse a ser candi- possibilidade de ser Ian
o presidente do PSD, dato á sucessão do Du- çada a candidatura do
para-levar=lhe a -eornu- tra. sr. Getulio Vargas áPre-
nícação de que ficaria, sidencia da Republica.
com os seus amigos po- MAYNARD GOMES, Respondi lhe, sempre,
liticos de Sergipe, com

I
Confirma a Noticia que no caso de surgir

a candidatura do sr. G�- Logo depois dessa con tal candidatura, eu esta
tullo Vargas, se esta VI-

versa, na sala do café, ria integralmente ao Ia
esse a ser lançada. conversavam Epitacinho do dela,' e aconselharia
.

Etelvino foi, então, Maynard Gomes e � aos meus amigos politi-
�nterr?gado yelo mesmo mesmo jornalista que cos, que assumissem a

[omalísta, so�re o que palestrava com Etelvino mesma atitude.
achava daquilo. Respon- Lins, e que é, no Sena- Nada disse, porem, ao
deu:

.
.

. do, representante de um
sr. Nereu Ramos, porque

-Sou amigo do Getulio. orgão de S Paulo Epí- sei que o PSD, não es-
.

h f'
.

f' tá ofialmente pelo menos,Sou seu admírador.. tacin o OI quem erru a
tratando do problema daSempre o tenho deren- questão:
sucessão. Mas a minhadido em muitas acusa -Disseram-me, senador, atitude será esta.ções que lhe fazem. A- que o sr. notificara ao

cho, porém, que uma presidente do PSD, de OUTROS QUE TAM
candidatura sua na pró- que ficaria com o Getu BEM FICARÃO COMxima sucessão, não tem Iío, no caso de sua can

oportunidade nem é a- didatura ser lançada. E'
conselhavel. Ele já roi verdade? Conversou -se, depois
presidente quinze anos e Deante de interpela- disso, sôbre amigos de
não se deve repetir essas ção .tão direta, o senador Getulio, que estavam es
coisas. sergipano espantou-se. 'piando maré, Falou-se,
Além disso o Getulio -Pois isto, está correu- depois, em Pinto Aleixo,

tem inimigos numerosos do assim? da Bahia; Pedro Ludoví-
e amigos mais número- E categórico: co de Goiás, Maynard
sos ainda. Uma candída- -Não. Não conversei na- G�mes quase jurou pe
tura sua poderia desen- da disto com o presiden- los dois:
cadear uma grande agi- te do PSD. Essa história -Essas conversas eu as

tação no Brasil. nasceu ali, naquela me- tenho tido no meio deles
_ Então não estamos,

sa quando e� conversa- e vejo que eles não se
va com o senador Au- surpreende, antes apoiamnuma democracia?--per- gusto Meira. Disse lhe o o que eu digo. Tenhogun!a o jornalista., E E- seguinte: quase certeza de que estel���, e.m res_posta: -Sempre fui e sempre tarão comigo, com a-Nao � Isto nao. Em d_e- serei leal ao meu parti- minha atitude.mocracia, também estao! do que é o PSD. Estive,

GETULIO

o 29 de Outubro A

O sr. Otavio Mangabei
ra, Governador da Bahia,
assim se manifestou:
- Sou de opinião que

se deve dar grande -re
.
levo ás comemorações
de 29 de outubro. Não
por questões partidarias
vísandö este ou aquele
nome: Devemos, porem,
ver no 29 de outubro
um marco que divide
duas épocas, que separa
dois regimes Foi graças
ao movimento cujo ter
ceiro :aniversário vai
transcorrer que o Brasil morações.

se libertou da ditadura,
do regime totalítario, tão
em desacordo com a
índole e o espirito do
brasileiro. Cornemoran
do o 29 de outubro, es

taremos cultuando a lí
berdade, fortalecendo a

democracia. Devemos
por meio dessas come

morações deixar bem
patente que o Brasil não
quer, não deve e não
pode voltar nunca mais
a regime ditadorial. Es
se o sentido das come

Deputados fluminenses
estão retirando dinheiro
da Assembléia "por meio
de vaIes". E' o que se

depreende de um reque·
rimento do deputado Te
nor:o Cavalcanti á Assem
bléia Legisldtiva, pedindo
as seguintes informações;
"1' Quais os nomes desses
deputados 2' Quais as

impotâncias retiradas es

pecificamente; p'-Por que
verbas foram pagas; 4'
Qual a imp·orlànüia., glo
bal; 5'" Qual a� dat,il, ,dos
vales ou outros doc"umen
tos dados em i'eCíbo".

Ordem Nacional do Merito
O general Eurico Du

tra tornou conhecido, na
ocasião do almôço que
ofereceu aos membros
do Supremo Tribunal Fe
deral, ter o govêrno da
República deliberado ou

torgar a Ordem Nacio
nal do Mérito ao seu
Presidente. Será assim o

Ministro José Linhares o

primeiro dignatário da
Nova Ordem, ainda não

conlerida, desde a sua

criação em setembro de
1946. O motivo da distin
ção ao chefe [udícíärío
e do Presidente da Re
pública introduzida entre
o fim da ditadura e o
advento do governo elei
to em dezembro de 1945,
está nos serviços por êle
prestados á causa da
restauração da legalida
de no Brasil.

c.) :���'��i; ::.�-
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O;: O f..t&tpO.: }�.��:
de um IPia�)j,�� \�/;

�� .....·�I,r-

Ao que ;+tv-�� o:� 'j,ee� "�,,, ..

padre Ney e I �w�::; 0;;':;
que atual te �n:;;;!. \�i
contra em" .

-- "'\

sítar os ca s e Mon-
te Castelo, onde os sol
dados brasileiros escre
veram uma pagina de
heroismo, ficou sabendo
que os lavradores ítalía-
nos encontraram o cor

po de mais um "pracinha"
do Brasil, morto heroica
mente junto a uma ca
sa-mata inimiga. Os la
vradores haviam piedo
samente inhumado o cor-

po do soldado brasileiro
que, agora foi transpor-
tado para o cemítério de
Pistoia.

r�ut�- �ra�il�lri�m�
Reartícala-se para o assalto Na cidade de Rio do

Sul o compadre do sub
delegado, montado no
seu cavalo gateado, con
versava sôbre a calçada.

O delegado procurou
forçá-lo sair de onde es
tava. Eis o caso contado
num jornal que se publi
cava em alemão numa

nesse dia (note se, o sr. pequena cidade do Esta-
Pedro Ludovico era do, na zona colonial:Noticias dos Estados "I d R' d S 1 ltmais antigo no governo n er 10 Cl u, ninformam que as primei- do Estado do que o ex- der compadre, auf sai-

ras pombas voltam ao
ditador da Republica) o ner gateade auf der cal-pombal queremista. senador goiano achou çade. Das sieth der sub-

SERGIPE
que assim tambem era delegade, sein Compadre

De Aracajú, o deputa- de mais. Não teve hístó- der sagt:
do foi curto: "O senador rias voltou ao aprisco - Puxa Diabo, olha
Mainard Gomes, do PSD, de mais de 15 anos... compadre!
passou a integrar as fi· Resultado' o senador Gen runter von calçade
leiras do PTB' ,. Dario Card�so que vem !Dit �eine�, Gateade, da,sAcrescentam as mes- prestigiando o governo IS.t hIer"CIdade und keí
mas fontes que tambem do general Dutra ficou Pieadel
alguns representantes do em posição fãlsá e re-:

. Parece anedota, mas é
PSD na Assembléia Es- solveu romper c'om o fato autêntico. ,

tadual, bem como chefes senador Pedro Ludovico. De "O Estado"
de varios_municipi?s a- Ao mesmo tempo, des-bandonarao o partido. pachos de Goiania 'adi-
Entrementes, ,adianta-se I antam que a bancada
que vai ser intensifica�a pessedista, com exce-
a propaganda quereuns- ção apenas dos deputa- O

.

Ministro Adroaldota em todo o Estado. dos Ferreira 'Junior e A

Como primeiro passo, Getulio Artíga manifes- Costa remeteu á Camara
circulará, em breves dias, tou-se de aco�do com a .para exame dos -parla

Debandada um novo jornal "para o Unha política-do senador m:.e��are� das escrituras
lançamento, propaganda Dario Cardoso desapre- pu �cas d � . aqUIslçtaOe defesa da candidatura vando a posição assumi- que

t
ez Oe o�s :pat�tdo senador Getulio Var- da pelo senador Pedro Imendos.p gtesdo JO t� u-

Causou sensação nos gas" L duví t á ar e as a e us Iça
circulos polltícos a notí-

.

GOIAZ
u UVICO!,. con ra s. co-

teve a melhor reper-.

d d memoraçoes do día 29 cussão entre os deputa-ela e que o sena or Em Goiaz o pomo de de outubro.
. dos, merecendo encömí-Maynard q-omes, do PS!?, discordia foi a 29 de ou- O sr. Pedro LudoVICO,

os em todos os meiosP3;sSOU a Integrar. as fI-, tubro. {:!orem, promete represa- politicos.leiras do PT� Iicando Apelado, dó governo lías,a representaçao federal
do PSD,

em Sergipe reduzida ao

deputado Leite Neto. De
putados pessedistas á
Assembleia de, Sergipe,
bem como chefes de
importantes mumcipios
tambem abandonarão o
PbD. A debandada que
ora se verifica no PSD
de Sergipe é um prenun
cio do que sucederá nas
demais secções estadu-

PastadoTrahalho ���� já aconteceu

.
-

I Regímen de "Vales"
o sr. Armando Arruda Explicou que, no mo-

Pereira disse quefoi con- mento, é·lhe dificil par
vidado para ocupar a til' para o Brasil, de vez

pasta do trabalho no Mi- que de 1940 a 1941 foi
nistério Brasileiro, com presid(:mte do Rotary In
a condição de regressar ternacional e que se con
imediatamente á sua pá" sidera obrigado a assis
tria. Seus compromissos til' a todas as reuniões
e plan9,s, entretanto, im- na qualidade de' vice
pedem-no de regressos presidente.
com a brevidade que de-
sejava.
Falando áUnited Press, O VEREADOR GßNHOU HO "8ICHO"o sr. Armando Arruda

Pereira," disse:-"Estou Rio, l' A.N.)-Noticia
disposto a aceitar' o car' se que o vereador Gama
go de Ministro do Brasil filho ganhou Cr$ 60.000
a qualquer mom,ento, se no jogo do bicho, acer
a minha saude permitir"., tando no milhar 7678.

� queremísme
Parece que já não há duvida mesmo: são
muito fortes os indícios de que o "Quere
mismo" eRtá em franca rearticulação"
EM 2 ESTADOS

GESTO DIGNO

Mais um Senador
abandona o PSD

o anuncio é a alma do
negocio!

•

Anuncie no Correio do Povo e verá

.

de Ia e 3a qualidade o

ferecem
OlSEN IRMÃOS Ltda.

RIO MOLHA

Intervenção para o Banco
do Vale do Itajai

� A Diretoria Economia
e Assistência ao Coope
rativismo, de acôrdo com
a Agência do Serviço de
Economia Rural, acaba
de tomar importante me

dida, decretando o regi
me de intervenção para
o Banco Popular e Agri
cola do Vale do Itajai,
Sociedade Cooperativa
dé responsabilidade Li
rnitada, com sede em
Blumenau. Esta medida
fora solicifada pl Conse"
lho de Administração do
referido Estabelecimento
de Crédito em data de
seis de agosto próximo
findo e, agora, se efeti
va,' na forma como re

querida.
Para exercer a função

de interventor superin
tendente da Diretoria de
Economia e Assistência
ao Cooperativismo junto
ao Banco em referência,
foi escolhido o Senhor

Telegrama de Goiaz
imformam da procedên
cia das noticias sobre' oJosé Freire de Aguiar

alto funcionário do Ban� ropimento definitivo do
senador Pedro Ludovico

co du.Brasil, posto á dís-
com o govêrno do gene-posição cm Governo do ral Dutra e seu afastaEstado. E' este cidadão, mento das fileiras pesseum técnico de valor re- distas e ingresso no

noma�o, co.m allta� _

e ex- PTB.
pressivas VInCU açoes na Essas informações adlzona do Vale do Itajai antam ainda que o exonde, em Blumenau, já interventór goiano faria,gerenciou a Agência do dentro em breve, umaBanco de Brasil. I

.

O ato foi ditado em longa excursão pe o m-
•A' •

t't terior do Estado, em pro-obedIe.nCla e com m UI o
paganda da candidaturaexclusIVO �e v.aler e res- Getulio Vargas á suces

g�ar.dar a vItalIdade �co- 'são do general Dutra.nOIDlca de todos os mu-
.

nicipios do Vale do Ita- ----,-----

jaj servidos pelo Banco
Cooperativo, ora em re

gime de intervenção, e
com a certeza de que
a sua decretação repre-
sentava a maneira única TABOAS de PINHOde salvar o grande pa
trimônio de que é depo
sitária a Sociedade em

apreço.
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Não satisfasendo
o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%.

-

sobre o referido im-�®í@)®í@)®í@)®Y@)®'!@®'?@)®Y@)@Y@®'í®�®í@)@i'@)@� posto no primeiro\.@ Tosse. Asma. Bronquite. Rouquidão. e Resfriados � mês, sendo então@ 7 7 7 7

� feita a cobrança jll_� TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRUH� Rf8PIHßJÓRIO @ di�:��l��:�ia da Pre-(® Encontram alivio imed'iato com e,.. uso do � feitura Municipal� I ,@ de Jaraguá do Sul,�
n C O m,pa.. a v e 1

�
2 de 10 de 1948.
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----�-----====i: -:) Tenha um esrornago Vistas da cidade�Behld�BO"LMa����a���A�-�d:a GrnfiM

�i No Vale do Itajaí Matriz ELUMENAU ���:.;.:.:.::.::,AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaíal, Ibirama, Itoupava,Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio <lo Testo, Rodeio e Rio do Sul
�

� � �
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(Il (Il
'"1 P5 t:l
... _ O-se eleva pelas suas

c o N TEM � a;( �
Depositos com juros- ó disposlção-(sem limite) retirada livre . 30/0 qualidades esromacae.g �, � (Il W

{ Á disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00 t OITO ElEM ENTO S TÔNICOS:
c, � � g.

• � com retiradas semanais sern aviso até Cr$ 20.000,00 • . . . . 60/0 4 .

o a'"r Dep. Inicial Cr$50.000,00 cjrerlradas sem s/aviso e-s 20.000,00 . 50/0 i ARSENIA'TiO. VANADATO, g" = § �,S'l �r:�::� �:é�J:o.;�e� �f:�a fiar �r�;:;0�Oí�09(nia�' 6N�T���o dias 7'/. t ':;:;··::j.::::::C::::o:::r:::r:::e:::I�:O:::::�:O::::::P·:::O::::V:::O:::::::�::.i�::.; I ::s�::().O OCA�:::::: ' �;; � �}� Dep. a prazo lixo-Dor 6 meses 61/2' t ; Dor 12 meses t: Deverá ser dado o � . U � C � �
e avlso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

i
..

.. TÔ N 'co COS MÚSCUL.OS I (Il'"
Deji. populares-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep, inicial Cr$ 20,00, com reti- i.r'.1 Rua MI. Deodoro N. 136 II ! � :.
redes semanais serr evlso até e-s 1.000,00 5/12'/.

i
Telefone N' '39 _ C. Postal, 19 ..

Os Pálidos Oepaup"rados, Esgo· � .; g. �.
Dep. Iimitados-(LimHe até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

i ·.r.i JARAGUÀ DO SUL II tados, Anêmicos. Mães Que criam t:l 00

retiradas de 3.000,00 cruzeiros sernanaís sem aviso .... 61/2'/. Santa Catarina Magll)s, Crianças raquíticas i.A � = � §.
Dep. EspeCiais-(limite até cr$ 100.000.00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

í !
..
:I
..
: 1

..::.::. I d'" ... trA!:, s:
retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7"/. ASSINATURA ANUAL ceberão a mnificação gera o

;- Wt�
00 (D

Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cÖbranças, descontos, n
C $ 3500 ii org�nismo com O B. o, :

passes, depositas em contas correntes, deposl1:oS de valores, etc. etc. ii r
, ii

....
t:l 00

L Il_��JSANGUENnL.· .�

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::�::;::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

Proibimos terminado a
todas as pessoas de en
trarem em nossos terre
nos, no Alto Rio Corrêa
aiím de caçar, passar
etc. -

Domingo dia 26, uma

tampa de caneta tintelro
com as iniciais J. L. C.
(objeto de estimação).
Quem a encontrou é

obsequio entregar na ge
rencia deste jornal ou ao

proprietarlo João Lucío
da Costa que será grafi
cado.

PAG.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

-

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLK
- Eletricidade Médica-

Não nos responsabili-lndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio samos pelo quet possaRaios Ultra Violetas. e Infra Vermelho acontecer aos infratores
- R A lOS X - Corupa: ,6 de Outubro

Diretor ltlédieo do Hospital "São José' 1948
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA - I Carlos Tozini
;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;gg;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;; ;����������� Ad o lfo Baeuml e

I
•

I
•

I
•

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

lOMBRIGUEIßA MINANCOßA

I-�:::.od:a!::,:iS 1Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Mova

Ci>ti' --- •

�I
Moveis, Espelhos,

Vid.ros
e vidraças. Corta-se

1
Vidros. Molduras pera Quadros qualquer

tipo. - CAIXÚES FUNERARIOS
.

Ém estoque e sob encomendas.Enfeites para Caixões Funerarios,

............................--.I..�..�

Dr I Wal�emiro Mazurec�en
e.sa 1)1 Sal81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas _ e Ultra-surtas
. Indutotermia - Bisturi-eletricó • Electra-cauterizaçãoI - Raios Intra-vermelhos e azuis.
............--.I �

�--�----------------------
Dr. Arquimedes Dantas

a8V8GA••

SANGUENOL

É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO FERIGOSA P?>.RA A FA·
MiLiA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO DÊSSE G RANDE FLAGELO

USE o .

2. Semestre

De ordem do Sr
Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul,
torno público que,
durante o corrente
mês de Outubro, ar
recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencia de Co-
. rupá, o imposto
PREDIAL!)

BITTER AGUIAABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

..
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CORREIO I DO POVO Domingo, DIA 17-10-48
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mr PAG.3·

MILHÕES
DE PESSOAS 1 ÊM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

OEPURATIVO

"O
::::.

A
c:
:r
:J

0'.
:::o
CD
:J
tO
CD

P�A FERIDAS,
E C Z E M A S,
I N F L AMI'. ç Ó ES,
CCClIRAS,

FKVEIR,ASJE 5 P I N 1-1 A S I E TC.

ELIXIR 914
I. slFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
o Figado, o Baço, o Coração, o
estomalO, os �ulmões, a Pele
Produz Dores nos O.sos, Rauma.
tismo, Csgueira, Queda do Cabe
lo Anemia, e Abortos, .

Consultll o médico
atome o poplJlar depurativo

ELIXiR 914
Inofensivo ao erganismo. A,rada.
vel como um Iic6r. Aprovado co'.
mo auxiliar ne tratemento da SI.
FILIS .. REUMATISMO da me.
ma orilem, pelo D. N: S. P.

'

,..----------------,---IIIII!!!
�1!�I!I!!i!!!!�I!�!Il\l!!!!!!lIEE!lI'!!E!I!�!I-IE!!!I!=!!�!il!!!!1 .c.f!i.C�iii'@�J'--CP#C,- -.CAF�� E�J!�u�:�!AS .. Dr. francisco Antonio Piccioni IJ I fßßßICß Dl MOUllS l mPlnrnm ·

RUA MARECHAL FLORINO PEIXOTO, 54-58 m MÉDICO 1.1 Dl DEOFERECE: Tintas a Oleo, Tintas em Pó, ... III ti.
Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Oleo dé Linha- III Formado pela Faculdade de Medicina da III IP Guilherme A. G. Gaedke & Filhosça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa, pare vidra- 1-"1- Universidade de São "'-Paulo. ::: 'Iceiro, Oleo para soalho, Cola, Agua Raz etc.

iii Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de I!I \I. Rua Marechal Deodoro Fundos

,Anilinas: pera tingir tecidos de Lã, Algodão,
1'1'1

Misericordia de São Paulo . IIIP Entrada ao lado do Foto Atelier Han s Los

1__
'

Sedas etc. Oleo de Soalho avulso e em

I
-litros, Cera pare Soalho. ::: C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I A III

' • Dormitórios modernos e simples
PREÇOS DA MATRIZ, III Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas

I:"
'

Jogos pare sala

j'I-I' e externas: Pulmões - Coração - Estômago - figado - Rins -
• Jogos para coslnhaMATRIZ em JoinviIle, Rua do Principe. 848 I O S'fT O O doenças nervosas - I I IS - oenças venereas - oenças a :,: Guarda roupas colonial I•

:1'1-1 péle
em geral. Alergia (asma; etc.). Tratamentos modernos, III •

_�
.____ 18 Guarda roupas para casal e solteiros

::: ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS_ nil Guarda comida e guarda louças

IIII PROVISORIAMENTE CON�ULTAS DAS 8 ÀS 12 E DAS 2�ÀS IU� Bufes e pentiadeiras
III' Cadeiras-MoChos-Camiseiros
._

6 HORAS EM CORUPA NO HOSPITAL EVANGELICO.
. , Camas-Tabces de lavar roupa �

1_" sSA�2A 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ. EM NEREU m L.....c:a. :;
'

..; }
\

...II •
..
� w;;; ::i� "'O "'0 "'O..,dPL "'$ ''0 ;r,&. ;;;;aJ

ii R�MOS DAS 2 Às 6 HORA$) DA TARDE.. m .. C !; $ C C C C G OZ -v..

::: CORUPA· :-: SANTA CATARINA I -iiO Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di- III D R t ....7 It ..

�·d�������a�Tr.:�:':it�:rJ:�H�.�t·�:r:!lfO .:i:
....._.,_,....

m;o_""",_5!emI,__,."..�.. CIRPUR·GIA eGMEnRÉAaLDE�E�""pOEc8rALIZeADrA IItal de primeira praça, com o prazo de vinte dias

I I
'-'

virem, ou dele conhecimento tiverem ou interessar C.II'o,'cs de Olho·S, OUUI'duß�, "!arl'Z, fi�rn�nt� ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii
possa, q ue, findo êsse prazo, hão de ser arrema-

.

U U II U u U U yU U 11' Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. li
tados por quem mais dér e maior lance oferecer, ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica

- i!
em frente ás portas do Eâifioio do Forum, no dia Dr_ Arlnlinio TaV8wes ii Geral de Adultos e Crianças. l!5 (treis) de novembro próximo vindouro, as 10 Polessor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educação de Florianópolis H Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. ::horas da manhã, os bens penhorados a Silvestre Ex-Chefe alas serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no 11 TELEfONE N. 3 g
Strzalkowski, na ação executiva que lhe move

Hospital de Caridade de Florianópolis, !! Ja.·agllá do Sill - Sta. Catarina l!Assistente do professor David Sansan, no Rio de JaneIro.Germano Pavauello, e abaixo descrünifiados> Ex-Interno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de JaneIro1.)- Um terreno com a área de 21.806,76 msâ. a
Estrada Itapocú, nesta Comarca, fazendo frente na
dita Estrada, fundos com terras de Eduardo Kill,
lermann, de um lado com herdeiros Vailati e de
outro com José Pedro Vailati, registrado nesta co
marca, sob o. 7.925, no cartório Mário Tarvares da
C. Mello, avaliado em cr$ 5.00ü,00.-
2.)- Um terreno edificado com UMA CASA DE

MATERIAL, nesta cidade, á rua Domingos Rodri
gues da Nova, com a área de 1.280 msz. , com 20
lUS. de frente por 64 ms, de fundos; fazendo fren
te na referida rua, fundos com linha férrea, entre
terras de Afonso Piesera e as de Guilherme Spen
gler, registrado sob n 8.466, no L. 3-D. do
cartorio Mário T. da C. Mello, avaliado em cr$
22.000,00,
3.)- Um terreno situado nêste municipio, a Estra

da Nova, com a área de mais ou menos 3.821 ms2
s�m bemfeitorias, fazendo frente cpm. 58 rns., r�;:i ���������J'������ CW�'):g:dita estrada; fundos com 58 ms., no RIO Itapocu; ��������� �������2:;'6:comfrontando por um lado com 40 ms., com terras 00 Adolf Herrn ·Schultze 00de José Modestino Junkes e pelo outro lado com, 00 •

�as de Inocencio Silva, registrado sob n. 8.945, no 00 MARCENARIA EM GERAL
L,3-D., do cartório Mário T. da C. Mello, avaliado � �em cr$ 8.000,00.- � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �
Cujos bens constantes do auto de penhora e au- 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00t{) de �valiação de folhas dos autos da referida ação 00 Mantem um. .estoque �ermanente de tod�s (�S tipos 00executiva, serão levados em hasta pública de venda 00 de MOblhaS, especialmente para escntorío, 00e ar!,e�ata�ão e,m pl'imr;eirH praça: pelo preço d�

I lNSTALAÇÔES,COMPLETAS DE: 00a,:ahaçac,. isto e, c.l"$ 5,).0_00,00 (tl·IIl.ta e CInco mil Dorrnitorios, Salas de'Tantar � l;;::n=!!=!i=U=!i=m!!=I!=!I!!!=!!=!!=!!=!III!!!mil cruzeirosj> ASSIm �era? os re�erIdos bens

a.
rre Cópas, Escritori JS, Moveis rústicos e outros. m� III 1--mata?os por quem maI� der e m�IOr lance oferecer,

. :::F b (Sezões, Malárias, :,.no dia, hora e lugar aCI.ma mencionados, podendo 00 MOVE�S AVULSOS COMO.
III I'!J rl'!Js Impaludismo IIIos mesmos serem exammados por quem interesse 00 Cad�lras . " 00 ::: � ..., Maleitas, Tremedeira:..tiv.er nos lugares onde se acham �i�uados os im�- �\ PuMltroI_lahs hxdas e f:lratqnas, d' � m - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _

m
veis. E, para que chegue a notíoia ao conheci- � e�1n as e c.elltro e para ra 10 zes

:::

•• .

D!mento de todos, se passou o presente edital que 100 E en�re l11U1t_oS antros. a" "
00 III "Capsulas Anttseson rcas IIIserá afixado ás portas do Forum, no lugar de I � Caixa Registradora mal:c� �ECOR� 00::: :::

costume e publicado pelo jornal local "Correio do 00 Af�mada pela .sua ehcl�ncla, substitu 00 III M inancora" �IPovo". Dado e passado nesta cidade-de Jaraguà 00 Indo as Caixas Registradoras de 00 1"11: :::

do Sul, aos v�nte e sete dias do mês de setembro �
T d M eledva�o custo·---E------ � _"

Em Todas as Boas Farmacias Ido ano de n11l novecentoR H quarenta e oito. - � o a a erea orm á pronta ntl'ega - � III '
. IIIEu, Ney Franco, escrivão,-o subscrevi. _ (as!'<inado) 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 00 :::

E um produto dos Laboratorlos MINANCORA
o::Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito - Está � Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00 III T"11 St C t

. IIIeonforme o original, do que dou fé. ���������,,����������s:R< �==="===!'-;'��!�...!.I'�-I�ll�,..2,!:!.l!LI'===;'===I'===:zz:s��t::%t:S2::3S2;U:S�2::5:St:6:S 2:3:S�2::5::S��z::5:S�2:::6::S?;8:S�CZ::S 1_1._,,_"_,."'.iiiIiiiiiiiii.,_ •._,._.... ,�;,iiiiiiiiiiiiiii.,_I._•._;

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

'{L U ME NAU STA. C:\TARINA

Jaraguá do Sul, 27 de setembro de 1948.

O Escrivão: NEY FRANCO �����

-

NUNO� EXISTIU IGURl

-,,Armarinhos - Chapéus - Roupas Feitas, etc ...
-----.....----------.---------------------------------

CASA TOB IASjA
QUE OFEREOE o MAIOR SORTIMENTO ...

A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALID�DE. ..
_

A UNIOA QUE NAO TEME OONOURRENOIA ...

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

. 'A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS �Ulliel MA�Relall E IIWlIam«iIB!tGI .

�all.U!t.I� Ill)al� E�e,,�,"·
Rua Marechfll Deodoro da Fonseca N. 368 SAN T A C A T A R I .N A

iI CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGJ},NTA, H
ii moderna e primorosamente instalada do ;;
11 ORe SADALLA AMIN!!
!! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS II
H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ. H
ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
li HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 li

!1 _ .Joinville - ii

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

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

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
���I

•

(_ure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

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

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia: Benjamim CQnstant, 136 - Tel. 12

:::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::v.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ICompleto sortimento de-Fazendas -

L.JARAGUÁ DO SUL

-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO XXIX
Diretor-Gerente:PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

JARÁQUÁ DO SUL - Domingo, 17 de Outubro de 1948 SANTA CATARINA N°. 1.511

�- Papel Celofan
Branco, ,ge côres e

estampado, recebeu e
oferece.

Soco Grafica Avenida
Llta

Locais' AGUA: VISITA
A PORTO ALEGRE

,

'I\JOTfCIAS"-MIL'ITARES
INSPEÇAO GERAL DE SAUDE

BAILE

ORITOS
No cartorio do registro

Civil foram inscritos os

seguintes obitos:
Waldir Jose Piccolli;

com 9 horas, filho de �I
berto e Otiliá Piccolli;
João Lesconvicz, com 54
anos de iddade, era casa
do com Ana Bockor Les
convicz ..

-:, I 'T E A T R O
A nossa cidade éstá de

A água de-nascentes é a

mais-pura de todas; pro-parebens com a chegada d hvem a c uva que pene- Os meios políticos ga-. .'
A Junta de Alistamento Militar de Jaraguá

da grande companhia de t
'

1
.

rou no so o permeá- uchos tem as sua. s aten-: do Sul, chama a atenção dos interessados para o
teatros "Orfeon Parana- '1 t dense" de Ouritiba. _

ve ; e passou a ravez as ções voltadas para a ví- seguinte:· '

.

Esta companhia
.

exibi- camadas terrestres, onde sita de Adhemar de Bar-:
.

1°) '_ que a inspeção geral de saúde para orá H O j E a noite no
se purificou abandonan-

ros. 'Comenta-se que es- município de Jaraguá do Sul, terá começo no diado as ímpuresas e ger- tá sendo articulado o ;) de noveinbro, terminando a 13 do mesmo mês,'
Teatro Salão Buhr a mag- , '. ..

.

mens que podía encerrar. eixo de São Paulo-Rio, 20) - que deverão comparecer a referida
níflca comedia em 3 etös C tI' 'b'falada e cantada em ele-

on em a guns rmcro 1- Grande do Sul, afim de inspeção 'de saúde.-' .

mão Die Spantsehe Fliege. o�, mas .pouquissimos e fazer frente á propagan- a) - os jovens nascidos no "ano de 1950, re�'Chamamos a atenção naNo pe�Igosoás., ,da politica dos
'

adeptos sidentes no municipio de Joínvile:
pera o anuncio .

na outra o.s, rlOS,a gu,a e s�m- de Getulio Vargas. . b) - os nascidos. no ano de 1929, proceden- '

d pre Impura e contamína-!":": .

tes de outros Estados: e que.' passaram a residirparte este jornal. d I t 'a .

a pe os res os as CI- neste munlcípío; .,'Deselernos .aos incançe- d d I'áb' lavana es,.L ncas e avan- -c) -- os jovens nascidos nos anos anterioresveis, Artlsre do Orfeon d
.

d�
.

Paranaense uma feliz e di- erras ,.as margens; en-

C
·

h'" "Y I "a 1e.bO cuja Incorporação se acha adiada e nãovertida estadia em nossa
cerra numerossímas 'bac·

amin ao o VO tenham renov�do pa�a 1940 es�e. adiamentó;i Aniversaria-se no dia cidade. térías: Acima de Paris a
. d} - os ínsubmíssos classiíícados no Grupode . hoje a gentil Srta. àgua 'do Sena encerra. "C" na Inspeção de saúde a que se submeteram,Dalilia Rosa, residente 500 micróbios por centi- Vende se um de 5 Tons. Jaraguá do Sul, 4 de outubro de 1948em Guaramirim.

C
metro cubico; na entra- com pouco use.

t '; ': '. WALDEMAR GRUBBA
-

Oferecendo assim as onego ThomneFontes' da' da cidade, [á-tem 5,000 'Informaç'ões', na Soco ' "

,'Presidente da J.A.M.suas coleguinhas uma Deu-nos o .prazer de e na saida, 200.000, o que Grafíca Avenidarepleta mesa de doces sua. visita o' Revdmo. dá 30.000,000 por copo-Fazem anos amenhê, Oonego Thomaz' Fontes de água.o menino Waldeburg que, no Parlamento Na- No estudo das águas ltßIftO �ßlß-O BUURHlnschlng e Dona Paula cionaI, ocupa uma cadeí '\Santa Catarina", prece- L U HRubini, esposa do ônr. ra de deputado federal dido no ,local da fonte, .

O SULHoraclo Ruhini, residente conquistada, sob a legen- pelos Drs. João
_
Alipio JARAGUA D, Realizar-se-á dia 23 do Correnteem Rio Cerro; dada União Democrati- Bruno Lobo e Joao Bap· Hoje 17-10-48 - Ás 20,5? Grande ,BAI LE PU SLICO abrilhanta-

- Dia 19 Frederico ca 'Nacíonal,
'

'; 'tísta de éGampos. Paiva,
hor.as - Em beneficio da do pelo, "Jazz EI,'te",' ,ôchwedler e o ônr. Wen- 0Jlus;�re visitante ,ma*-I phe�es l�spectiyamente NAldelino Schmidt, professor teve agrada\1eY palestra das. Sec,ç,qes d�f< .Creno- "ACAo DA COMPANHIIlIACIO :' Ne Salão I rmãos Wolf - Garibaldi.em Jaregueslnho: tendo, ocasião de. mani- logía e H.I�roqli1mJLc� pos, , DA CRIANeA"Aos aniversariantes Q Iestar o seu cAo.ntenta- .L�bop�.torl0s� da NPl'0du- i Sociedade .'Orfeon Para-!"Correio 'do Povo't desela mento pelo .re.tQrno ao çao Mm-er.�l,. �,�9P:�,1'-1QW: -,' "."muitas felicidades. seu Estado NataL . se que estas éguas, aqtré-'

.

. .

naense CUritiba
CASAMENTOS "Correio do Povo" á- cidas pelo rádiol�en,f�,al:"',;:A ,P R E SEN T A
'.

, gradece a' honra da ví- da terra, são ínsentas 'D" S "h FI' g'Reallzar<l":I�se ?ntem ne sita formulando .NotOS de de todas as 'espêcies de? Ie,., panlse e, Ie e

sa.la. das audlenclas os se-

mu·.ítas Ielíeídades' ao micróbios' 'c édi 3 t
.

d I
.

t • l . v U� -. • , .: om Ja em a os, musica a,gWD es casamentos.
bondoso Conego Fontes. .

cantada em alemão.AlfredQ, Bartel com a' ..' ,

'

srta. Cecilia Meyer;'Ervi:" � , . \

- -------;....,_-------------
no Röder com a srta, FRACOS E ANÉMIC;", IEIsa Grützmacher.

NASCIMENTO

't' Ágradecimento
Pr�fundamente consternados, comuni

camos a todos nossos parentes, emlgos e co
nhecidos o falecimento de nosso querido pae
e esposõ,

BlIrow
ocorrido dia l°. de outubro. na idade
anos, após curta enfermidade,

'

Agradecemos a todos que nos prestaramauxilio e consolo no duro transe e que acom·
panharam o falecido á sua ultima marada.

Especialmente agradecemos ao Rev: Pás
tor Waidner pejas palavcas confortadoras pro·feridas.

jaraguá do Sul. 7 de Outubro de 1948,
CAROLINA, RENATE e HANS BUROW

t Hi!!!�����!�UeWi�D�Il��ß����dlen,
Freunden und Bekan,nten die HeHrau·

rigelNachricht mit, dass mein lieber Gatte, unser
lieber VãterEM1L BUROW

Nach kurzem Leiden, am Freitag, 1. Ok·
tober, im Alter von 58 Jahren ,aus dieser Welt
geschieden ist.

Herzlicherr Dank sagen wir allen, die uns
hilfreich und lI'östend zur Seite standen, sowie
allen denen, die dem Entschlafenea das letzte
Geleit gaben und das Grab 'mit Blumem scmü
ckten. Besonderen Dank Herrn Pastor Waidner
für seine Worte im Hause und' am úrabe.

jaraguá do Sul, 7. Okt. ,48 Im
der Hinterbliebenen:

CAROLlNE, RENATE, und HANS ßUROW

...........................................................................................
(()) §abão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da CRAD WEIlEl liN]))l(J§IIR\lAl = JOll1l1lvliHe
••••A " !Re,.. 8._118'1111•• !

Acha-se em Iestas, pe
lo nascimento de sua

primogenita, o lar do nos
so ilustre amigo sr. Olí
bio Müller e de sua dig
na espôsa, Dona Erna
Lessmann Müller.
'"Aos progenitores da ino
cente e linda Yeda apre
sentamos parabens e for
mulamos votos por que
todas as felicidades ve
nham encher a vida de
sua filhinha.

ANIVERSARloS

t?::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii
ii Tran��ortaàora Jara�uaen�e II
II VIAGENS<l)�ÁRIAS EM ONIBUS II
II Jaragi1á ,do Sul á Blumenal,!. ii

II ��r�1i:f.61�;��AR1;if��:':fg;oOh:� II
I! Estrada Itap���H��� � �aragUá do Sul II
�.:::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::-!l

I

Tomem:
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com êIlto nas:

Tosses
Resfriados
Bronquites
EscroFulose
Convalescençás

VINHO CREOSOTACO '

É UM GERADOR DE SAúbE.

Expresso Jaraguaense
LINHA DE PASSAGEIROS
E ENCOMENDAS entre

Jaraguá do Sul - Guará·Mirim - Joinville

Viagens diarias nos dias uteis

HORARIOS:
JARAGUÁ DO SUL JOINVILLE
Partida 7,00 hs. Chegada 8,30 hs.
Chegada 17,05 �, . Partida 15,30 hs.
MATRIZ: Jarnguá do Sul- Av. Get. Vargas, 210

,

Ponto de Parada: JOINVILLE
Rua 15 de Novembro, 722 - Telefone,240

Max Schneider & Cia.
�....."...,...,���....",..."".woocc:::;occ:
Mantem grande sortimento de:

Lonas, panos, couros para estofamentos. five
las, argolas, fio e taxas para aseleiro.

Variado sortimento de malas, pastas, cintos,
carteiras, arreamentos para animais de carro e

montaria.
Oficina aparelhada para executar qualquer

serviço concernente ao ramo.

S:�:::�;�tSe: .d.�.:.�.r�.:n.�.t�.os.rt;.:d.;.e.a.�.:.�g.e:__i t:":.:�����:�����:�,:�,!���:��i;��::J
,->-\)M VI/?G('.,) --G� n" � >-.. .1\,
(I� WeTln INDusnUAL I,JOINVfLLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


