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SOrl. Maria luiza fmmeadoerfer
A família Emmendoer

fer, regista dla 7 do cor

rente, um dia feliz, pois,
Dna. Maria Luíza Emmen

doerfer, vluva, completa
92 anos de idade. Tradi

cional, Iernilla, não sö no

nosso municipio, mas no

proprio Estado, os seus

filhos, José, Jacob João,
Floriano e Adolfo Emmen

doerfer, Cristina Ernrnen

doerfer, casada com o sr.

Walter Prochnow e Dna.
Elisa Emmendoerfer . Eg�
gert, víuva do sr. Max

Eggert, reunlr-se-ão numa

festa\ Intima, para come

morar tão grata data pa
ra eles.

j
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sermão dominical, pro- sidente da UDN. O ílus

fligado a depredação. tre politico e industrial
Parece que a depre- fez se acompanhar de

dação foi levada B. efei- diversos deputados, de-
to por um sargento da vendo dentro de poucos "Correio do Povo" alia.
policia, especíalísta em dias visitar Guará-Mirim

se ao justo júbilo.
radio, de parceria com e Massaranduba.
elementos do PSD, co-

mo represalia ao fato ..:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=.::::::::::::=:::::::::::::::::::::�

��nt:!D� r�e:isfor���s���� ii 7 deSe te rnb ro ii
didatos aos cargos mu- ii ii

nicipais pelo PSD, por ii O sentimento da liberdade é tanto maior, ii
ter o mesmo sido feito ii quanto maior fôr a cultura de um povo. A ii
fora do praso legal. li gente que nascera na rica colonía do pau ii

-x- ii brasil, em grande parte, não era analfabeta. II
Continuam as negocia- li Muito� dos brasileiros já .tinha:m transposto o ii

ções entre os partidos. ii Atlantico, chegado ás uníversídades !ngle�as, ii
-x- para a escolha dó futuro i! francesas. e, até mesmo,. á �ele.!>re UDIverSI�a- li

Em Araranguá, altas presidente da Repúbli- ii de de Ooímbra, A eolonía Jà nao era a taíxa ii

horas da noite, foi inva- ca estando ainda em ii estreita de terra, Iflargeando o grande oceano! ii
dída a estação de radio m�ior evidencia o sr. ii O entusiasmo, a coragem, a intrepides ii

local e que pertencia a General Canrobert Pe-!f dos bandeirandes expandiram - na, deram-lh.e ii
elementos ligados a UDN reira da Costa. li a fo�ma de um extenso coração, Suas Ironteí- ii
sendo depredada.

' Em Pinhal, estado de ii ras Iam do Prata ao Amazonas e, para .0 o�s- ii
. Logo que descoberto São Pauio, onde foram !! te, 8;lcançavam os contrafo!tes da Co.rdIlhelra !!
o atentado, que provo-I foram inlugurar a esta- ii Andma! Paralela a _expansao �eográflCa. pro- ii
cou profunda indignação tua de Caxias, encontra- ii cessou-sé a exp�nsao econormca. 9 solo mos- ii
na população local, foi ram-se na risidencia do ii trau a sua fertIlidade. O ouro, o diamante, as ii
providenciada a vinda sr, Moura Andrade, lid-:r ii e�meraldas revelavam-se. Aumentava a .opres- ii
de um tecnico de Porto da UD"N na Assembleía ii sao.l?ortuguesa e se ayo!umava o sentimento ii

·
Em 28 de Agosto de 1749, na cidade de

Alegre que dentro de 24 Legislativa -paulísta, os li natiylsta do P?VO brasíleíro. Du.as forças eon- li
: Francfort, nascia Johann Wolfgang Goethe. horas fez os reparos snrs, General Dutra, Ade. ii trarías degladíavam-se, um havía de prevale- li
: um gênio da literatura alemã e uma das maís ] necessarios voltando a mar de Barros General ii cer. No seio de um povo, entrava, em cena, ii

: belas expressões do humanismo, pelo seu sen- � mesma a fdncionar. Canrobert Per�ira Lira li uma luta que a humanidade tã? bem conhece, II
: timento e naturalidade. : Naquela cidade estí- e outros politicas, 'o que ii porque desde seu alvorecer fOI constante es- ii
: "O verdadeiro homem deve ser -de -

sen-] varam os snrs. deputa- tudo indica que está se ii pectadora. . . . li
� timentos nobres, serviçal e bom", dizia ele ao] dos Paulo Fontes, Rami- aplainando mais a situa- ii .

E para quem sorriu, sempre a vítoría ? i!
: traçar a diretriz da sua vida, e e atravês des-] ro Emerenöíaao, Aroldo ção paulista.

'

ll Para quem, semp�e, �fertou sua palma? ii
� sa norma que 'empolgou os seus contempor!1- � Carvalho e Barros Le- ;.-x- ii O homem fOI Ieíto para ser lIvre. LIvre �i

: nêos e ainda hoje influi sobre o mundo. Ta_o E mos, que falaram na Em visita aos munící- ii do mal, li!re da. sua propria iniguidade, Iívre I�
notavel tornara-se :B�u proceder. e 'seus escri-

:' emissora local, sabre' o píos de ,Tangará,. Capín- ii da. opres�ao!.' . ..
ii

tos sobre 8; huma��dade, que WI�land não te- � atentado, tendo tambem zal, Piratuba, Taió e ii .

E fOI as.slm que plenos de brasIle�rlsmo, ii
meu �m afírmar que era o malpr, o melhor: o vigario da paroquia, Ituporanga viajou o sr. ii ävídos _de l�berdade, ecoando .0 movlmen�o ii
e mais estupendo exempl8;r do .genero huma-: Padre José Dias, em lrineu Bornhausen, pre- ii revolucíonärío da França e a índependeneía ii

no, de quantos Deu B' havia eriado sôbre
_a: li dos Estados Unidos, erguem-se Jose Joaquim ii

terra". E essa opinião era referendaa!L nao: ii da Maia, Claudio Manoel da Costa, José Joa- ii
somente peja cultura de então como amda o:

ALBRECH T GUMZ' n quim da Silva Xavier, a grande figura de Ti- ii

é pela da atualidade.
. A • � Vereador ii radentes, o protomàrtir da Inqependiencia. II

Tristão de Athayde defme o gemo como: . . ii A vitoria não sorria totalmente aos bra- li
"o homem que vive para a expressão do pro- : Dia 9 do corrente ii sileiros, porem, iludiu a Portugal, que pensou ii'

prio homem. "Vive, pois, para uma obra

de:l
festejará mais um a- ii ter esmagado o sentimento dos brasileiros ii

beleza e a procura desta é que dirige os seus � niversario natalicio o ii mas, apenas recalcou e os recalcados erguew- ii
passos na variedade indefinida de suas: sr. Albrecht Gumz, j! fie mais altivos! ' ii '

manife'stacões e metamorfoses". E conclue:" � vereador pela UD N ,I "Libert�s quae sera tarnen" "Liberdade ii
O gênio é um Goethe".

. e eleito pelo eleitora- ii ainda que tarde". Este era o lema dos cons- ii
Filho 'de um conselheiro imperial, o imor- do de Rio da Luz. O 1i piradores e isto não morreu. ii

tal poeta recebeu ainda na. casa paterna. su!1 aniversariante que é ii Deixemos o 'mundo girar. 1882 ii

educação primaria. Em seguida estudou dlrel- figura de relevo nos ii A antiga colonia é, agora, um reino uni- ii

! to em Leipzig, terminando em Strasburg, onde meios comerciais, po· li d� e é principe regente, um amigo dos brasi- ii
f

liticos e sociais, des- .. leIras
..

· armou-se.. ii . H

� Desde menino compunha poesias, aprI-. I
ta comuna será alvo, 1i Liberdade! Liberdade! É o palpitar dos ii

: morando-se no correr dos anos e até tornar-: sem duvidei naquele ii brasi�eiros corações. p. Pedro, o principe re- ii

i se o maior dos poetas de sua ter�a. . i dia, das mais expres· ii gente, entusiasma-se pela causa do nobre po- i!
: Pensamentos novos e uma Vida, agItada,: sivas manifestações li va. Vê, de u� lado, uma gente moça, cheia li

: nública e particular, no palacio do duque. �e:1 de carinho e apreço ii de esperança, sequio.sa po.r vida livre; de ou· ii
: Weimar ou nas reuniões literarias e sOClaI�, iJ por parte dos inume- H tro, um povo despótico que por todos meios, li
: não esquecia jamais o sentimento de humaDI-

=}
ras amigos e admi- ii quer manter· o dominio de uma terra, que não ii

f� dade e a realidade com que encarava a .vida � radares entre os ii merece ·possuir. Acompanha todos os momen- li
f: e a natureza que tanto amava,. esp!lrgmdo,: quais se encontra o n tos de luta e se coloca ao lado dos que ba- ii
: nos seus versos e pensamentos, aqUIlO. que �1 "Correio do Povo, e ii t�lham pela causa, mais elevada e eis-nos ii

� seu coração magnanimo achava de ser Justo:J que aqui lhe envia ii dIante de um quadro, que n?s e�polga, mas li
: e bom. =1 um forte abraço. ii que, estup�rfatos paramos sIlencIOsos. . ii
: As suas poesias, os poemas, os dramas, �J

" !! 4 horas da bela. tarde de. 7 de Setembro. ii
: os pensamentos e romances,\denotavam a ro-·

BOD'AS DE OURO
ii Na pequena Colma do IpIranga, junto ao !i

: bustez e sinceridada da sua formação huma-,
.

ii murmurejante riacho, o principe parado, com ii
� na o amor :com que olhava a miseria alheia ii fisionomia carregada e sobrancelhas cerradas, ii
i e �omo encorajava os timidos e vergastava os ,Ontem festejou suas I O casal, alem de seus ii lê uma mens�gem que Pedro Bregaro lhe en· ii
: embusteiros. ." bodas de ouro o casal numerosos netos e bis- ii tregara. HumII�aytes ordens de Portugal. Era ii

: Enfastiado seria recapItular aqUI, nesta F�ancisco Hruschka e j netos, tem vivos os se· ii o momento .deelslvo, o momento - encruzilhada. ii
: pequena homenagem deste jornal e por oca- Teresa Eigner Hruschka, guintes filhos: Veronida, ii Recuar? Continuar? .. Um brapo é a ii

i sião do segundo cent�nario do seu nascimen- pioneiros da colonização casada com o sr. Fran- l! resposta: !ndependencia o� Morte t iI
: to tudo com que enrIqueceu as letras. e o jaraguaense. ciseo Gressinger, Ana, ca. ii Um CIrculo de aço faIscante das espadas ii
: m�ravilhoso leg�do que deixou a p�sterldade. Essa data retiniu na sada com e sr. Severia- ii recebeu ali, a benção do sol, a boiar no fir- ii
i Para os alemães, disse_ certo.�I6grafo, os residencia do casal, á no Murara, Elisabeta, ca- H mamento azul.

.
ii

: seus escritos se tornaram tao famIlIares como Estrada Jaraguá-Esquer" sada com o sr, Miguel ii IndependenCla QU Morte! li
: a biblia. ,

.
. no não somente' a sua Peng, Adelia casada com li Os laços Po!tugueses .são arran.cad_os dos li

«Fausto» «Tasso», «WIlhelm MeIster», e numerosa familia COlijO sr Luiz Gomes residente ii chapéus. O BrasIl estava lIvre! A VItorIa co- ii

uma infinidad� de outras produções lite�aJ;ias tambem um grande nu- eriI Londrina,' Estefano, li roava-o!. .
ii

ai estão para atestar a_profunda cultura do
mero de amigos, que lhe Afonso, residentes' em 1i Um pais- surgIra para o bem, .para o tra- li

maior dos poetas alemaes. .. foram levar as suas fe- Rio das Antas, Maria, ca- li balho, .para o progresso e para a liberdade. ii

Derramou luz sobre o umverso e cada licitações. sada com o sr. Cons- ii EIS o que representa o "7 de Setembro". Ii
vez mais o

I

seu espirita �mava. por ela,.a As 12 horas, o casal tantino Rubini, Erna, ca- II A c_oncretisação dt=: um s?nho antigo, a sepa- I!
ponto de, e� 1832, qu.anoo morrIa em We�- ofereceu -aos (seus con- sada com o sr. Alberto ii raçao �e u.ma pátrIa, o dIa, em .que .

se �uviu ii
• mar, sJ}as ultImas palavras serem: «Luz, maIS: ' vidados um lauto almoço Vasel, Guilherme. casado, ii pela prImeIra vez o bra�? <J_ue JamaIS delxarà li
� luz. » � tendo sido saudados pelo e Ricardo, solteiro e re. ii de ecoar nas plagas braSIleIras. li
·

FIo ianópolis 28/8/49. : sr.�eputad�'�rturMül1er, siden.tes em Jaraguá. li INDEPENDENCIA ou MORTE! i!
r ,

.

'

ü : que transmItiu os para· Ao llustre casal, o "Cor- ii
.

.

ii
A RTU R M L L E R � bens dos amigos pela reio do Povo" apresen- li A. S. ii

•
• d t t

.

t
I. "

: �··.··..··..:,:,··.. ·t·�··.:· ..:;. � magna a &l. a_ seus cumprlmen os. \,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::!,:

chapa de vereadores seguintes: Para prefeito:
completa para cada par-' Arnoldo Bilaard Junior;
tido. Para vereadores: Paulo

-x- Wagner, Carlos Guílher-
Já foram. registados os -me Voigt, Tomaz Raí

candidatos pelos dois rnondí, Erich Borehardt,
partidos que disputarão Frederico ,Hille, João
as eleições em Guará- Mosca e Oscar Setter.
Mirim. O PSD escolheu para
Os da UDN são os prefeito o sr. Emilip

Manke. Para vereadores:
os snrs. Victor Bramars
-kí, Antonio Rengel, Pau
lo Julio, Rudolfo Jahn,
João Palma Moreira, O
dilon Vilela Veiga, Leo
poldo Wagner e Arno
Zimdars.

A União Democratica
Nacional dísputarä as

eleições municipais em

todos os novos munící

pios e com graudes
proballdades de vencer

na maioria deles.
Em Turvo houve coli

gação para o cargo de
'Prefeito, mas sendo a

RUFET DIB ARME

DER GÖTTER HBRßEI.

GOETHE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

SERViÇO ,ELEITORAL·

EDITAL-
o Doutor [oão Marcondes de Mattos, Presiden

te da Iunra eleitoral da 17&. zona - jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na forma de leí, etc:-

FAZ SABER a quantos deste tomarem conhe
cimento, que a lunra eleitoral, useado das atribuições
que são conferidas por lei, nomeou os cidadãos
HENRIQUE ARRUDA RAMOS - EMILIO SILVA
EDGAR PIAZERA - JULIO ZACARIAS RAMOS
JULIO MAFFEZZOLI e PAULINO PEDRI, pera
exercerem as funções escrutinadores. A [unta dará
inicio aos seus trabalhos no dia 12 de Setembro
proximo vindouro o funcionará diariamente das no

ve as doze e das quatorze as dezessete horas, na

sala das audiencias do Edificio do Forum. Dado e

passado nesta cidade de Iaragué .do Sul, aos, vinte

e nove dlas do mes de Agoslo do ano de mil no

vecenros e quarenta e nove. Eu, Ney Franco, escri

vão, o subscrevi.

JOÃO MARCONDES DE MATTOS

Presidente da [unta eleitoral

SERViÇO ELEITORAL
\

EDITAL

JOÃO MARCONDES DE MATTOS

juiz eleitoral da 17. zona

Serviço Eleitoral

EDITAL

������.
I�a U�

.

r�rram�nta� ��riGoIM I
t PEDRO ;ENGEL ,
t

Estrada jaraguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Esecuta-se qnalquer-=viço de ferramentas

b
agricolas pRra US9 de lavouras,

comO::IMachados, Enchadas Foices etc.

v��.=-�;_didO
I

CASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CASJl DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
FLORINO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO OITO WAGNER)

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo
veis Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.

Tint�s a;Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Cplas, Cal, Oleo de Linhaça, A�ua Raz, �nelina
para tingir Tecidos de Sedas La e Algodao, Ce-

,

ra e OIeo para Soalho, Massa para janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 !.:_ joinville,

LIDER DO COMERCIO DB TINTAS

Escritorio de Contabilidade
DE IRINEU PETERS

Jaraguá do Sul - Rua Mal. Deodoro, 319 - S. Catarina
Regula o fechamento e abertura do comércio

aos sábados, na Vila de Corupà.
O Sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de

jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Muni

cipio que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
a seguinte lel :

Art. 1. -- Fica estabelecido aos sebadoe na vi
la de Corupá, pare o comercio varejista o seguinte
hordrlo;

I

Abertura - às 7 horas - fechamento - ás 18
horas; das 12 às 13,5 horas os estabelecimentos
conservar-se-io fechados para o almoço.

Art. 2. - Os Infratores da presente Lei, íncor-
rerão na multa de Cr$.20,00 a Cr$. 100,00 e o do....------------------.

bro nas relncídenclas.
Art. 3. - Esta Lei entrará em vígôr na data

de sua publicação, revogadas as disposições- em

1= \
contrário. : I>%j

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 29 de : c:... � �
Agosto de 1949.
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O Doutor João Marcondes de Mattos, juiz elel

toraI da 17. zona eleitoral de hnaguá do Sul, Esta

do de Santa Catarina e t c : -
'

FAZ SABER que o Partido Social Demoeren

co, por seu Delegado Sr. João Romario Moreira,
requereu e teve deferido o registro de seus candida

tos ao pleito Municipal de Guaramirim, ex - Massa

randuba, marcado para o die 11 de Setembro proxl
mo vindouro, que são os seguintes: Para Prefeito:
Emlllo Manke junior. Para vereadores: Victor ßra

morskl, Antonio Rengel, Paulo julio Rudolfo lehn;
João Palma Moreira; Odilon Vilela Veiga; Leopoldo
Wagner e Arno Zimdars. E pera que nínguem pos
sa alegar ignorancia, pessou-se o presente edital

que será afixado no lugar de costume. Dado e "as
sado nesta cidade de jaraguà do Sul, aos vinte e

dois dias do mes de Agosto do ano de mil nove-

centos e quarenta e nove. Eu, Ney Franco, escrivão �----------

o subscrevi.

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz
eleitoral da 17. zona de Jaraguá do Sul, Esrado de

Santa Catarina, e t c: -

FAZ SABER que a União Democratica Nacto-I

nal, por seu delegado Snr. Sergio Thornsen, reque-
-------------------

reu e teve deferido o registro de seus candldetos ao

pleito Municipal de Guaramirim, ex - Massaranduba,
marcado pera o dia 11 de Setembro proximo vin

douro, que são os seguintes: Para Prefeito: Arnoldo

Bilaardt [tinlor : Para vereadores: Paulo Wagner;
Carlos Guilherme Vogt; Tornaz Raimundi; Erich Bor
chardt; Frederico Hllle; João Mosca e Oscar Setter.

E par� que ninguem possa alegar ígnorancía, pas

sou-se o presente e d i t a I Que será afixado no lugar
de costume. Dado e passado nesta cidade de Iera
guá do Sul, aos vinte e cinco dias do mes de Agos-

I to do ano de mil novecentos e quarenta e nove. Eu,
Ney Franco, escrivão, o subscrevi.

JOÃO MARCONDES DE MATTOS

juiz eleitoral da 17. zona

L E I N. 43

Escrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas,
f

Registro de Firmas, Defesas Fiscais.

Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral.

.

Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de
Menores - Acordos e Contratos.

Seguros - "Cla. de Seguros Gerais do Brasil",
Fogo, Acidentes do Trabalho,

Seguros Pessoais etc. I

L E I N. 44
I ,

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de
Iaraguà do Sul, no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Muni

cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono

a seguinte leí:
Art. 1°. - Fica prorrogado por maíe quinze

(15) dias, a contar de 1°. de Setembro proximo, a

cobrança sem multa, do Imposto sobre Exploração
Agricola e Industrial.

Art. 2°. - Esta lei entrará em vigôr na data
de sua publicação, revogadas ás disposições em con

trário.
Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, 30 de

Agosto de 19"9.

As)- WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

PIRIßRIß n. 22 de 1. de Setem�ro de
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:

, DISPENSAR
EVANIRA KLUG PEREIRA, Professora Au

xiliar da escola desdobrada municipal "General
Osório" de 'Ribeirão Grande do Norte, neste mu

níoípio, da regencia do 1°. turno da mesma escola.
.

Comunique-se
As) WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

PORIHRIß n. 23 de 1. de Setem�ro de 1949
o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:

DESIGNAR
OTÁVIO DANA, para na escola desdobrada

municipal "General Osório" de Ribeirão Grande do
Norte, neste Monicipio, substituir a professora re

gente Sofia P. Lenzi, que se acha licenciada, du
rante o seu- impedimento, percebendo os vencimen
tos consignados em Iei,

Comunique-se
As)- VALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

NA FALTA DE

APPETITE

I
�

• I

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indiapeasavel
o ueo do

IODOllNO
DE ORH

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

..._
_ � .
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Dr. AlvarO Batalha - MÉDICO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Vio/eias e Infra Vermelho

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
,....-----------------_

:::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::

_
.

.....•.•..., -._ - � _ - ' ....•..._ ..

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA . MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

- fraQueo neruosa e (suotamento frsico-
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- . (ASTISIA NO BOMEM E NA MU�BER)
ME o n. 1, 2, � e 4 A quem solicitar, será enviado pelo correto a

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

interessante obra do Dr. LOPES FER�EIRA:
remédios � dSTISIA SEXUAL» -:- Tratamento. Clinico e DiétJco.

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

'EJunte
ao pedido Cr$

.10,00
para as d.espezas.

MINAIfCORA para o seu tilhinho.
E um produto :ios Laboratorios Minancora dirigindo-se a F. S. NEVES.

_____

.

_ l_O_I_N_V_I_L_L_E_-______ Caixa Postal, 2398 - Rio de janeiro - Brasil

� �..� ���������������

Clinico de OI�os, Ouvidos, noriz, fi8ruanta :-:---�'---------------------::

ii
-

Dp. Ren,ato lIVal'tep
I:

II M É o I C o II
i.l. I ii

ii

n CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZAPA ii
ii om cursos de Aaperfeiçoamento no !I
ii Rio.de janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

ii \ Doenças de Senhoras - Partos � Clinica II
H Geral de Adultos e Crianças. li
ii onsult6rio e.. Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
i! TELEFONE N. 3 . ii
ii "aragoá do Sol - Sta. Catarina II'il'

a. 1I--�--�.----------------------

Dr. A ftlinlo TaVai"8S
Professor Catedratico dll Biofogia do Instiuto de Educação de Florionóllolis
Ex·Chefe lIIos serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade·no

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

ex-Int.rno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de janeiro

B LU ME NAU STA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Será que Aearaí e

E este

Baependí jogarão dia 7 de Setembro � Si não jogarem, que fim levará a Taça � Em 48 os quadros
em campo para iniciar o jogo, quando o mesmo não foi realisado.

ano o que teremos � Faltam autoridades que julguem este caso, para que o mesmo seja. resolvido.

estiveram

Os Casados mostraram -se cansados Su rpresa ou Azar?

Às 13 horas degladia- uma oportunidade síquer Interessante foi de se

ram-se os Casados do pera marcar goals. notar alguns aconteci-

Baependí e Casados do No outro quadro temos mentos entre os quais
Acerat. Um prélio que pro- a indicar bons valores, ou destacamos, o das con

metia muiro e que não sejam Rengel que é mui- tusões. Inicialmente foi

agradou, devido a fraca to pesado e que sabe Arno, arqueiro do Aea

resistencia dos velhinhos correr bem. O Vitor Maas rai, que sofreu sério fe

que banquearam. No se- contundiu o braço e é rimento no craneo. Arno

gundo ternpo os casados muito gordo para jogar ao defender uma bola

do Acarai desapareceram na I?onta esquerda O go- perigosamente desferida,

por completo, mostrando leiro dos casados do Aca- atirou-se, batendo com a

Dia 14 de Agosto deve- que ficaram classificados os novos valores, que ora
clarameotre a falta de fo- raf, comeu uns frangos, cabeça contra um dos

ria ser realisado o festí- para a final, pois, os ezu- estão integrando o time lego. Os enforcados alvi- mas isso é da vida. Ago- postes que foram o arco.

val esportivo patrocinado ras derrotaram o D. Pe- vermelho. anís manejavam bem a ra temos o Grurch com Arno foi medicado e tí

pelo C. A. Baependí. Na- dro e os colorados eliml- De fato, um bom con- bola e com isso conse- seu calção qae parece o cou tora
.

de cogitações

da foi levado a efeito na- naram o Seleto. Desta junto possue o Acaraí, po- guíram nada menos de 6 Mr. Barríck, Ele precisa para as outras partidas.

quela data devido ao mau feita tivemos o classico rérn, a direção tecnica do goals centra zero:dos ce- treinar e a corrida de 7 Mais tarde Vitor Maas

ternpo reinante em nossa de nossa cidade, o Fla- clube rubro, deverá tomar sados do Acaraí. Este de Setembro serla um bom contundiu-se, ficando sé

cidade. Ficou, porém, adia. Flu que todos aguardavam providencias, quanto aos prelío foi realtsado em exercício sí ele tomasse riamente abalado com o

do para o dla 28, quando com o mais vivo ínteres- treinos. Olhe lá hein... carater revanche e aos parte. O Herrring é pas:" braço, que ao que índí

o mesmo festival deveria es. Si o Acaraí se exerci- vencedores coube um gor- sevel. Arremata regular- ca ficou fraturado. A

ser realisado com chuva I Todas pelejas agrada- tar bastante, poderá en. do barríl de chopp, que mente e aproveita bem tarde. Henrique Ramos

ou sem. chuva. Desde ra� em cheio. Desde os frentar qualquer clube de por eles foi devorado, co- tudo quanto é chute. Bem, do Baependi sofreu feri

querte-feire. consra�tes rmnns até os velhlnhos sua categoria, pois, os mo st fosse agua. No no Acaraí faltou o gran- mento a altura do abdo

eram as chuv?s que c�lam do so.sso futebol. Convem jogadores revelam boas clube vencedor destaca- de goal-keeper que é omen. Tambem Orlando,

sobre Jaragua. O domingo mencionar a grande sen- qualidades. Depois, da ram-se Otto, Durwal, Vi Seme Mattar. Olhe lá centro medio da Acarai

apresentava-se da mesma seção do dia esportivo., realisação desta peleja foi gando, Bubi, Geraldo e heín ..• si o Seme tivesse foi medicado contundin

�anelra, mas todos os Baependí e Acerat reall- feita a entrega das taças Schneider o veloz ponta jogado, não entrariam seis do-sé no peito. Afinal,

Jogos que no programa saram o melhor jogo, tal- aos respectivos vencedores esquerda de todos os goals. Mas em compensa- surpresa ou azar? Pa

estavam marcado�, foram vez não �isto em Jaraguá e tambem foram entregues tempos, çêo, no quadro, dos "sé- rece que foi um dia es-

eferuad,os. Oaçulinha e nestes últimos tres anos. 05 prémios aos clubes O Durwal é bastante rios" faltou o Priamo, o portivo de aleijados.

Maraba. ßaependi e D. Mesmo com aquele gra- que disputaram o .Trian- firme nos rechassos, só homem que tem o pelota-

Ped�o. Acaraí e Sele!o. �ado impraticavel, o pre- gular, do qual o Baependl que é muito pequeno, ço do Jair. O quadro do

Asplranres do Baependí e IIo que nos ofereceu o foi campeão. E agora ve- pois, bola alta ele não Baependí jogou com Otto, Manke empata aos 13

Acaraí. Casados entre Aca-Bae foi repleto de mos fazer um pequeno pode alcançar. O Vígan- Durwal e Leopoldo, Pola- minutos, aproveitando a

Baedendí e Acerat e final- sensações e sucessos. resumo, do que foram os
do treinando bastante, co, Vígando e Grossclacks, estatura ao arqueiro An-

mente Baependí e Acaraí, Impressionou o clube da jogos de domingo. promete muito e talvez Ferch, Geraldo, Jorge, tonio para novamente

Marechal Deodoro, com
. ainda dá no couro, mais (ogrande), Bubi e ôch- assinalar de cabeça. Sen

do que um novinho. Bubi 'nerder. O Acaraí com Hort, sação, é o que se nota

. �a�ull'nna � Mara�a/ O alvi-anil venceu como qurs
é um bom avante, tem um Bartei, e Rengel, Walter, de agora em diante e

grande defeito e este é o Generoso e Grutch, He- com os dois quadros

, A segunda'. partida do marcados por Osweldlnho
de estar fora de forma, ring I, Hering II, Bruno, procurando o caminho

dia reuniu os .velhos an- aos 7 m .:Manke aos 31 m.
mas com tudo isso ele é Rolf Milke e Vitor Maes. da vitoria a todo custo.

bonsíuho ainda. Bruno e Generoso tarn. Aos /18 minutos Manke

regontetas do Baependí e e novamente Oswaldinho PIS h b b marcava o goal da ·vito-

D. Pedro de Corupá.· To- aos 15 m. do período fl- I,dina �ente temlhos °d c - em cNÓmpril am oa atua.
ría para seu clube. A

d d' I
nei er. I oi o me or e to- ção. juiz da partida

os esportísres espera- na. Sem duvida alguma, d P d d vitoria do Baependi foi

vam que esta seria a me- vitoria justa e merecida
o time ao nosso ver. erí. con uziu-se e maneira. . ),. .

Ihor pelela do día, Porém'" d
.

ti' '1 goso e que não perde boa. jusa, ISSO ç muito lógico.
a o comun o a VI-am. mas, que ambos os qua-

não foi e esteve longe de Os quadros atuaram
B

.

h
.

. dros jogaram futebol de

ser. O D. Pedro apresen assim Iormados-' Baepen- ril OU a equipe aspirante do Acaral 1

tou uma equipe qu� jogou dí- Olasio,' Lucindo e

a to quilate, isso joga-

A
' d

ram mesmo. O Acarai

mal, não se reconhecendo Otacilio, .Henrique, Balo- pos um gran e perio- Cilo. Destacaram-se no impressionou pela séri'8

aquele quadro que esta- quinh e Nunes, Walter, do sem vitorias' sobre o SDA,. Flavio, Olimpio, resistencia, J'ogando CDm

mos acostumados de ver. Eti, Manke, Justino e Os- quadro aspirante do Bae- Escanda, Laxixa, Bauer, corpo e alma até o ulti

Uma exibição fraca nos waldinho. O D. Pedro jo,. pendi, voltou a triunfar a Olindo e Vergundes' No mO'minuto, procurando o

demonstrou o quadro de

I
gou com, Ati, Euclides e equipe do Acaraí. Desde CAB salientaram-se Ade-

Corupá. O Baependf ven- Oscar depois Zeca, Wal- os primeiro� minutos o mar, Clecio que abusou empate e o Baependi pe-

.. I d' d
.

P
"

M h quadro colorado, exercia d' 'AI t P d
la fibra, com a qual se

ceu como qUIS, encurra an- Ir ep�))s em, undin o
.

o Jogo VIu en 0, ra a condusiu em campo.
do seu leal adverval'io e Zeca' depOis Perú, Tufo, forte pressão contra......... a e Silveira. A atuação de Henrique jogou comple
até certa altura da porfia. Tião, Tiãosinho, Bagé e retaguarda do alvi-anil, o Rolando Dornbuch foi óti· tamente livre, parecia
O primeiro half-time Martinho. que

. sucedeu-se durante ma. .

terml'nou, J'a' com 2xO o'o No qua�ro d grande parte da luta. Por que mnguem queria fa-
u vence or

t I d B d'
zer marcat>ão sobre o

marcador, quando na fase destaca�am-se Olasio, ou ro d o, o aepen I I" 1
Y

t

final os azurras assinala- Lucindo, Justino, Oswal- forçava o reduto final F/a·F/u de aragua a va oroso cen 1'0 medio.

. It' d' h H' B I dos diabos vermelho Com -

.

Manke com seu corpo

ram maIs um goa, erml- In o. ennque e a 0-
es a dois termin�va a

sensaçao da semana pesado,'marcou os goals
nando o prélio com ° quinho. No onze derrota- ti. .

f f d. . .
como bem queria. E si

placard de 3xO. do, quasi ninguem cum- pnmelra ase a ayor o FIcaram classIfICados -

f 1 d'

Os dianteiros da equipe priu boa atuação, pode- barfd? rubro. �o segund� para a final Baependi e �:�an�:�:: t�W:ze:g�;:
coruparnse por diversas mos porem salientar, Eu- h� -tHn� miadIS um goa Acarai. Reina entusias- teriamos uin placard bem

vezes, acossavam a reta- elides, Tião, Mundinho e

I
fOI aSSIna a o para o mo em torno do prélio \ d'f ,t

O·
A

' .

t d' d . .,

. 1 eren e. Jogo agra-

guarda alvi-celeste, mas Waldir. Arbitrou a peleja caral por ln erme 10 e

I O sIlenCIO Imperava no d h t
.

"

-

h

estes, es�ava,m' infelises o sr. Benedito Campos VeógU�de�. dA' Estadio da rua' Abdon v���s �i��Po:mnacootej�
nos arremates finais, sem- da Liga Joinvilense Des- s en os

d
o caral Batista. Afinal, sob as de futebol como foi este

pre colocando a esfera portos, que teve boa atua· f�ram Nmf!-trcal °OsIPodr a- ordens de.Benedito Cam- entre Acarai e Baependi
para fora, pela linha 'de ção. xVlxa, deI zep' ln 01 � pos entravam tlm campo de domingo ultimo.

'

fundo. Os lentos foram ergun es. ara os a VI- os esquadrões de nossa A
.

A
anis marcou Âdemar e cidade Foi tirado o OI

s. eqLUIp�sd- zzOutras.-
P d d b

. aslO, UCID o e aCl-

r�t a d e ca beça, aprdo- "tost' e a saida coube lio, Baloquinho,Henrique
vel an o a co rança e aos colorados que pres- Nl. W It 'Et' M
um escante!2. Acarai . t

.

] f"
e unes! a er, 1,. an-

Paulo, Emerico' e Bruda. Miguel Flavio e Olimpio
slOnavam o r18ngu o 1- ke, JUStIDO e Oswaldmho

B 'OI" d B nal. dos azurras. A pri- Colorados - Antoni�
Maba abriu a contagem e�tas'l E ID odeV auer, meI�� f�se nos !>fereceu Levinos e Piazera Éu
aos 26 minutos, aprovei- Ndeesl zeL'axsI�Xaan- ae, BeragrtUenl' eqUIlIbrIO, espil'lto de lu- genio, Orlando e Girola,
tando-se de uma rebatida t t d d

B' d' S'l t
. a, von a e e vencer e Jorge Amando Me:r,gar

do goleiro periquito. Lo- aepen tl- SI.�a.e PO�t- com os jogadores em- da M�ba e B�na Ele-
go apos, ou seja aos 28 riormepn � ICvleI�a, Ada� pregando-s� a fundo pa- m�ntos que se de'staca:
minutos, Paulo empatou rio e alvf!-'. eCI?, e ra consegUIrem um re- ram

atirando rasteiro, para mar e Elp�dlO,. MIranda, sultado favoravel. A pri- 'N' B d' H
.

V nc A E t Amadeu SIlveIra e de-' "

o a�pen 1 - enrI-

e er rno. s ava en-
. S'l' II p' d

melra fase termIDOU com que, Baloquinho Éti Lu-
patada -á peleja, quando o pOlS 1 va , ra a e a vantagem para o Aea- .

d J t'
' ,

I d ') 1
.

CID o e us IDO, o me-

p acar aSSIDa ava lx e, _ ral p�la contagem d� 1xO lhor de todos eles. No
que permaneceu até o fi- goal (le B onqUIsta
nal do,

-

co·teJ·o. TI'rado o I d f
on8; c

- Acarai, Antonio brilhou.
ocan o a es era para fo· do aos �4 mI�lUt?s. D�- Eugenio, Maba, Piazera,

sorteio, foi indicado o Acu- ra. Assim venceu o Aca- rante os 7 prImeIros ml- Levinos, Girola e Bona.
raí, como clube que co- raí ;Jela contagem de 5xO. nutos do �egu�do tem- A atuação de Benedito
bra�se' as dinco penalida- Destacaram-se no quadro po, os. dIanteIros do Campos foi regular.
des em primeiro lugar. local, Arno, Levinos, Buge- Baependl lançaram-se", A renda foi de Cr$ ..
Mabd foi o indicado pe- nio, Girola, Maba, Piaze luta e aos 5 m

..
Manke 1.400,00 cruzeiros e al

los arremates, o que fez ra e Bona. Antonio que empatou, desfermdo o guns quebrados, isso nas

com brilhd e exito. Todos ape�as jogou. os minutos couro de cabeça para o bilheterias.
os choots foram apJ"Ovei- finaIS, cumpriu boa atua- fundo das redes de An-
tados pelo ih-sider colo- ção. No Seleto sairam-se tonio. Após dois minutos

----.-----

rádo. Mario Tavares ao bem, Miguel, Paulo, Alex, Jorge aproveitou-se du: Forminhas para Doces

desferir o primeiro riro; Afonso, Mario e Orestes ma falha de Nunes e 0- todos os tipos, e tamanhs

º fez; b(>-m, porem,' Antonio A atuação ·de Benedito tacilio para aumentar V. S. encontrará na

saltou como um gato co- Campos agradou.
\
para dois. Novamente Sociedade Grafica Avenida Lida.

o [orr�iD do PODO DOI
.

[lPorl�l
Direção: de EGON EHMKE

o FESTIVAL DO BAEPENDI
BRILHAM A.ZURRAS E COLORADOS

As 8,30 entraram em

campo as representações
do Caçula e Marabá. Bom
futebol pintaram os jovens
jogadores de amanhã. ! Jo
gadas interessantes nota

mos por parte dos 22 mi

rins. Todos eles se em

pregaram a fundo e foram

dignos déJ regular assis

tencia qu� os viu pre
liar. Depois de ardua luta,
a vitoria sorriu para os

garötos do Marabá e, que
venceram pela contagem
de DX!. O placard bem
demonstra o que foi o jo
go.· Não houve dominio

por parte dOl) degladian
tes, apenas o Marabá sou·

be aproveitar bem a� o

portunidades que se ofe
receram para marcar. O

primeiro periodo terminou

com a vantagem de (xO

no. placard a favor dos

rapazes alvi-celestes. Ma
rio assinalou o segundo
ponto para o Marãbá, pa
ra mals tsrde o Caçulinha
conseguir seu primeiro
tento e ultimo, marcado

por Nutzi. Mais tarde
Nestor chutou forle, quan
do o arqueiro rebateu,
dando ensejo para que Ivo

marcasse o terceiro goal
para o Marabá. A equipe As 11 horas e 35 mi-

do Marabá jogou assim nutos entraram em campo

formada _ Manoel, Sebas- as equipes do Acaraí e

tião e Ado, Vino, Marino Seleto de Guaramirim. A

e Zigol, Euclides, Ivo, tempos não haviamos vis

Mario. Jorge e Nestor. to a apresentação do gre

Entre os vencedores des- mio periquito em nossos

tacaram-se, Manoel, Ado, gramados, e agora que

Mario, Ivo e Nestor que
novamente o Seleto rea

salientou-se como o me- pareceu, deixou boas im

Ihor do ataque. O Caçu- pressões, quanto ao bom

linha esteve assim cons- qu�dro que po�sue. Na

tituido _ Manfredo, Nilton maIOr par�e os Jogador�s
e Evaldo, Nutzi, NIni e que c�mpo� .

o e�qudrao
Norberto, Oswaldo, R.ai- de Guar�mltlm, sao vete

mundo, Norberto II, Gern· ranos. �lm vete�anos, mas,

bigo e Guido. Os melho- que alDd� brIlham. �s
res da equipe acima fo.. quadros Jogaram aSSIm

ram, Manfredo, Nutz!, for�ados- A�araí- Arno,

Norberto II, Nilton e Os- L.evmos e PIaze��, Euge-
waldo' mo, Orlanc;lo e GIrola, Jor-

.

Por N. p" ge. Amando, Mengarda,
....

. ..............
Maba e_.Bona.

Sementes novas de todas
Seleto- Mi�uel, Adol-

fo 'e Alex, Neco, Orestes
qualidades eatã a sUa d�s- e Jango, Joaquim, Calí,
posi9.ão, na Casa Real

fJ DE5CLfJS5/FICfJçAO 'DO SELETO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C ob (Sezões, Malárias, II AUTO JARAGUÃ S. A. II·
1-�CURr��APID���::o��:�d.ira 11_ o�����rla e cS:�:�Ci';ORD" II.. .. MECANICA AUTORIZADO I.

III "CapsuMlal·SnaAnnctoisrea�·onicas I !::I.:I:!li· - Rua Marechal Deadaro - J ARAGUA DO SUL - I:!I':!::"': _.Posto de Gasolina - Depósito de Lubrlücentes

I-Lavagem - Lubrificação • Carga de Acumu-
Em Todas as Boas Farmacias

.. g ladores e Consêrto de Pneus. ii
I É um produto dos Laboratorios MINANCORA m ii Está oficina está instalada em condições !i
1-. J. li

pare efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii
m· -Join-ville - Sta. Catarina-"",_., :Ii:li reforma em seu automóvel ou caminhão, bem :.!:.!i'!!!i!I!EI!i!�!!!!!!!F._I_sar.; Iiiiiiiiiiiiii

li
CGmo retificação de motores etc. . .

I:

II Todos os serviços são executados com !I.

esmero, por competentes profissionais e a pre- .,

II fr��a r�z�!r;!�iO�ambém dispõe de sólda elé- II
�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9

Dr., Waldemiro Mazurecheß
e••a 81SA'81

Rua Mal. Floriano n. 152 _. JARAGUA

Foi decretada a'Regulamentação
Continuação do numero anterior

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:

Impregado com IIi" UI:

Tosses
Resfriado.
Bronquite.

-

Etcrofulos.
·Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
tUM _ADOR DI! SAÚDIL

precisa-se

� Gom�r�iatlldl.
Escrituração Mercan-:
tíl > Contabilidade -

Registo de Firmas -

Deíezas Fiscais
Contratos -- Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

F080 - ACIDENTES -
TBlNSPORTES - AUTO

MOVElS.

4

Para propaganda de suas mercadorias,
procurem pois, anunciar neste jornal.

..�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::.:::::::::�.':.
ii ii

II Correio do Povo "
I.:., Bua MI. Deodoro N. 136 !I!;.iTelefone H' 39 • C. 170stal, 19

ii ,JARAGUA DO SUL li
II ASS:�:;u�:a::�AL li
!! e-s 35.00 ii
ur I:

ii ii

II p:��:N;edrl II
�",:::!::::::::=::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::!i

PERDA DE MEMORIA, ESGOTAMENTO EM
AMBOS OS SEXOS, cansaço, falta de fosfatos,
nas convale.ssenças de moléstias graves, ane
IlÍias e magreza. Tome, colheres de Fosfosol,
ou 1 ampola ao dta, tntTamuscular. (As ampo
las sob receita médica).

FOSFOSOL
I
,

i

Tônico
para o cérebro

ACIDEZ NO ESTOMAGO - DIGESTãO DIFI
CIL. DÔres, mau hálito, úlceras, azias, enjôos,
arrotos e dispepsia, auxiliando o funcionamento
do flgado e intestinos. A venda em papeis (pó),
ou em comprimidos. Use 2 doses após cada
retetçõo; '

BISMUBELL
Para o estômago

DORES RHEUMATICAS, MUSCULARES, AGU
DAS e crönícas, gõtá e artritismo. :e: composto
de medicamentos antt-rheumátíeos em condi.
ções de ser fàcllmente tolerado. O rheumatis
mo é uma das enfermidades que mais atormen
ta a humanidade e lhe tira a alegria, a paz e
a capacidade para o trabalho.

ANJI-RHEUMATICO
Virtus

•
TOSSES NERVOSAS, ROUQUIDAO, pigarro dos
fumantes. Tratamento auxiliar preventivo das
moléstias das vias respiratórias. Medicação de
combate às toxinas no aparelho, respiratório,
evitando o seu desenvolvimento e as suas gra
v,s consequências nos

° pulmões,

MUCODIEI.
(GI_nt. d•• t.........__
�.Ica•• ac..." ••....ac••

REGULADOR
SAMT'AMA

CONTRA OS ATRAZOS DAS REGRAS, dÔres
e corrimentos. Regulariza os perlodos. Des
congestiona e auxilia nal pertubações das
moças- e na menopausa.

, It. •••••a..'. d•••III.r

Procure na. farmácias • drogaria. ., na falta, com
V. SANDOVAL .... - Caixa Postol, 1874 - �o Paulo - R••••la. D.I. r••• I1....

, ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COR"'REIO DO POVO

Camara M unicipal �t�I�T�� LI�ll
Ata da reunião Ordinária de

16 de Agosto de 1949
Irene P. Günther Oticial do

Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Taraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos' pela lei
atim de se habilitarem para

casai-Se:

Hugo Küster e

Edelrreurh Nass

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rio Cerro, filho de
Guilherme Küster e de
Berta Mathias Küster.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio Cerro, filha de
Carlos Nass Junior e de
Eliza Nass.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, residente'
nesta cidade, filho de Fre
derico Duwe e de Maria
Junge Duwe.
Ela, brastletra, solteira,

d6mésfica, residente na

cidade de Curitiba, filha
de Gustav Heice e -de
Anna Schlüler.

\

COLONI5,AÇãO
Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda Sra.

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do

Paraná, clima, agues, e estradas boes. Preço Cr$
800,00 por alqueire. Para eres maiores, concede-se
consideravel desconto. Vende-se tambem a longo
praso. Tratar com o proprietario sr. Chistiano Iusrus
em Ponta Grossa Placido Rodrigues, em' reserva,

.

ou com Schwartz' na casa do snr. Erico BIosfeld, em

jaraguá do Snl.
E 'Jara que chegue ao co

nheciinento de todos,mandei
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� passar o p resente editál que

CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, II será publicado pela impren-
.

moderna e primorosamentê instalada do H sa e em cartório onde será

DR. SADA.LLA A"·IN 1::.1.' atixado dmantt: IS dias. Si
�.... alguem soub:!r de algum im-

CONJUNTO· OB APARELHOS M(;mBIlNOs, UNIC? NOS ii peàimento acuse-o. para os

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA ii tins legais.
«Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» li

IRENE PEDRI GÜNTHER
HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 li'

• .Joinville -
__

11 Oiicial

'!(@)®!®@Y@)®Y®@Y@)@Y@)@Y@)@Y@)@Y@)®Y@)®i�@!@)@!@)�li
�

�

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão,
.

e Resfriados
�

(@ TODAS.AS MOLESTIAS'DO ßPßHflHO Rf8PIHßIÓRIO �
� Encontrarn alivio irnediato corn O uso do I1@ In�omPáravel·1I Peitoríll 'de nogiro Pl!loll!n�l! I

. @) o PEITORAL ItlA.IS CONHECIDO NO BRASIL l6l)
, i\®@l®�@l®@i®@J..®®l®®i.®@).@@.i.®®J®@l.®@l®@Ji

COliRA casP�,
QUEDI DOS CA·

BE�!jS E DEMMS I
lHftcOES UIJ�

�nllfto·CASEI.COO .I
.

.

O'e c I H r B c a o

........� 5 ,-,

V dem IBICAR);; einterriO
en e-se, do Distrito, proxímo a

Séde, servido por bôas Estradas, diversas areas

de terra bôa para agricultura, areas de 6, 8, 18 e

20 Alqueiras, sitas em diversos lugares, com ben
feitorias e algumas sem benfeitorias. Inclusive
uma casa comercial com bôa freguezia, bastante

benfeitorias, e bôa terra para plantar, ótimo ponto
comercial (unico no lugar) bem proximo a Estação
General Góes. Tudo por preço de ocasião.

Facilita-se os pagamentos.
I
Tratar com o proprietário

JOSÉ SCHNEIDER

em I b I c a r é - Bta. Catarina

Gustavo Boddenberg,
declara para todos os

efeitos que as palavras
proferidas centra Adolfo
Oswaldo e Ernesto Rux,
são inveridicas, não ten

do fundamento e, portan
to, nesta nota está a ex

plicação para todas as

pessoas que ouviram.

-. 1a&1�
MARAVAL

Ca/manle . cio. ..e,...

Proibição
Proibo termínantemen

ts a entrada ....d pessoas
em meu terreno, sem mi
nha licença, afim de es

tragar as plantações.

Estrada Itapocú, 27-8·49

'WALTER BARTEL

Aos dezesseis dlas do mês de Agosto do ano

de mil novecentos e quarenta e nove, peJas quinze e

meia horas, na sala do Forum, no edificio da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos os

vereadores : Arquimedes Dantas, Luiz Maes, Willy
Germano-, Gessner, Frederico C. A. Vasel, Albrech
Gumz, Max Thieme junior e Otaviano Tissi. Em fa-
ce da ausencia do sr. Presidente foi a presidencia Rio Cerro II, 27 de

da mêsa substituida pelo Vice - Presidente, Vereador Edita N. 2607. de 30-8-49.
Agosto de 1949

Frederico Curt Alberto Va3el, sendo declarada aber- Gustavo Boddenberg � �
ta a sessão, depois de constatada a presença do nu- Rodolfo Berwaldt e I " ;; C' C' n rit
mero' legal. Lida a ata da reunião anterior, ou seja Erica Lina Rosa Baade

ATAaU ES
I Bar e Restaurante E X P R E S S O

a do dia 8 do corrente, o que depois de feito foi
submetida a dlscussão e subsequente

I

aprovação' o Ele, brasilei.r�,. solteiro,
'

de
que foi feito sern emenda, pelo que passou a ser lavrador, doml�lha.do e re- Insônia, palpitações, deprei-

assinada pela Mêsa. Logo apos, passou-se ao expe-, sldenre neste distrito, em .ão moral, agitação, angús

diente que foi lido pelo vereador Max Thieme Inr. Rio Cêrro, filho de AI�re- tia. Maraval acalma a irrita-

na ausencia do 1°. Secretàrio, vereador João Lucio do Berwaldt e de Alvma ção,eliminao desassossêgo.

Id as crises nervosas e dolorosa••
da Costa, e que constou do seguinte: um requeri - ôchulrz Berwa t.

mento do vereador Ioão Lucio da Costa; um oficio Ela, brasileira, solteira,
anéxando um programa relativo a festa da Escola lavradora, domiciliada e

de Barra do Ribeirão Grande do Norte, a realizar-se residente neste distrito, em
no proximö dia 21; um parecer da Comissão de Le- Rio Cêrro, filha de Ru

gislação e justiça, referente ao requerlmeuto do sr. dolto Baade e de Olinda

Helmuth Hasse. Em séguida, foi pelo sr. Presidente, Cetharlna Baade.
cedida a pala vra a quem dela quizesse fazer - uso,
como nlnguem a solicitou, paesou-se a Ordem do Edital N. 2.608, de 30-8-49.
Dia que constou da 2°. discussão do projeto-lei que
regula abertura e fechamento do comercio aos sába

dos, ne vila de Corupá, o qual foi por todos apro
vado. Logo apos, o vereador Arquimedes Dantas,
pediu ao sr. Presidente. que solicitasse do sr, Prefei

to, copia do contrato de arrendamento que fez o sr.

Helmuth Hasse, para melhor solucionar seu caso.

Nada mals havendo a tratar o sr. presidente desig
nou o dia 22 do corrente pare e proxima .

sessão e

a Ordem do Dia constará da: discussão do parecer
da Comissão de Legislaç.(ão e Justiça referente ao

requerimento do sr. Helmuth Hasse; discussão de
dois pareceres da Comissão de Finanças; e 10. dls-

.

cussão dos seguintes prolétos: que altera o imposto
de licença sobre veiculos; que altera a taxe de ilu

minação 'pública; que altera os emolumentos de re

querimentos encarnínhados a Prefeitura; que altera o

padrão de vencimentos dos funcíonarlos municipais Edital N. 2.609, de 30-8-49.

e que solicita a abertura de créditos adicionais, su

plementares e especiais. Findo o que o sr. Presiden- Copia de edital procl�
te, declarou encerrada. a sessão, na qual faltaram os mas de ç��amento re�ebl
vereadores: Augusto Sarti, "joão Lucio da Costa, �� �o OfiCia! .do RegIstro
Carlos Rutzen e Dr. Luiz de Souza. .Cívíl de ÇurltIba - Estado

(ass) Frederico Curt Alberto Vasel do :>arana,

João Lucio da Costa Eurica Duwe e

Max Thieme Junior. . Anna Helee

• • • Ec:::. • •

pROIBIÇAo. n Escritório Jurídico Comercial �Proibo termin�ntemente U Advocâeia - Cohran�as • Loteamentos - Representações
a e�trada de qualquer

�
Vendas de: Fazendas - Pinhais - Serrarias

pessoa� em �eu teraeno, Granja Agro-Pastoril - Marca: 54

�sem mInha lIcença.
Ilha da Figueira, 17/8/49.

Cine � Teatro Marajoara, 3°. Andar, Ss. 23 á 25

. Emilio Gaedke Telegramas: ELIBRANC

n
Telefone: - 54 - Caixa Postal, 54

!rG�i;;'1 U
L A O E SDiretO:"nta Catarina - B R A S I L

�IBebidas Boss Lt:JI ��:i:a:���:'��en��v:;��r::s::::'c:. �: : represent"ntes em outras praças
. '.

::'.*"*"'!'!'�••
"
••" •••��"*••*".:'E· • • 'c:::.I.*===1

. ,

"

A .5 I F I L I S
� UMA DOENÇA GRAVhSSIMA
MUITO PERIGOSA PA"'" A FA.

MiLIA E PARA A RAÇA, COMO
o.IM BOM AUXILIAR. NO T"ATA.
MENTO DÊSSE GRANDE FLAGELO

USE O

A SIFILIS SE URESEII'YA 80S
INÚMERAS FORMA&, TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFU LA•.
,J.PINHA.
,,'aTULAa
(1",,- c E "A a
E c Z E NI A.8
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

ti ELIXIR DE NOGUEIRA"
• CONHECIDO HÁ 71 ANOS

i VENDE·SE EM TÔOA PARTa.

.

Declaração
Eu abaixo assino, AI·

fredo Frankowiak, casado,
residertte em Corupá, de
claro por meio deste jor
nal, serem injustas as

palavras que proferi con
tra a sra. Marhilde Schütze,
�. pelo que peço as devi
das desculpas à ela e aos

vizinhos.

Corupa, 18/8/1949
Alfredo Frankowiak

HEMORROIDAS
,

E �ARIZES

Souza 4 Rossi

Indo a Iolnvílle não se esqueça de visitar o

«Bar e Restllurante Expresso» a Rua 9 de

Março em frente ao Micro Onibus e proximo
á Rua do Principe.

Lá V. S. encontrará 6timas refeições, quartos
arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.

Ambiente puramente familiar.
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•••8G•••

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343
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1"--'"--.....;...._-�........,...,-l.lI!II...!IIEl,L_� .�=-.'-.ri.eiro 'do reino,-de Deus 'e� sua justiça e tudo' mais se vos dará em acrescimo"

Venha ouvir as santas missões. de 1-_ a 16 de Outubro
-�--=----�,

--------------------------------------------------------------------------------.----------------�--------------�----

ma. O trajeto da corrida
será o seguinte.
Saida enfrente ao Gí

nasio São Luiz. Daquele
estabelecimento escolar
os competidores deverão
seguir em direção até a

rua Rio Branco, ,onde
deverão tomai' a rua Oo�
ronel Procopio de Oli
veira, depois novamente
a rua Marechal Deodoro

,

C A SAM E I , O S "Dia da Independencia". C I C L 15MO
completando uma. volta

Ontem na sala das au- Nessa. ocasião o sr.
quando chegarem em

diencias realtsararn-se os Dr. Marcondes de Mat-
frentre ao Ginasio São

seguintes casamentos. tos. ilustre Juiz de Di- A PROVA DE SETE DE SETEMBRO Luiz. As voltas serão em

Querino Nicholetti com reito da Comarca pro-
numero de 10. Os fiscais

a senhoríta Leonora ßuc- nunciará o discurso ofi- .

Como já e do conhe- cid�de. Hà tempos, há da prova já foram esco

cio. Paulo ôrenger com a cíal sobre essa magna
CImento de todos os des- muttos anos mesmo, não lhídos e em cada esqui-

senhonra Elsa Brenac. data. -. portistas, dia 7 de Se- vimos mais uma corrida na da rua onde os ciclís-

Tugenr Steinert com a
tembro, dia da Pátria, e bicicletas e achamos tas' passarão, ficará

senhorita Irene Borchardt
---:--'-------------- deverá ser realisada que esta do dia 7 de um tíscal.

e Rudi Bruns com a se- DESAP'ARECEU �ma grande prova �iclis. Setembro venha agradar Aguardemos �ais al-

nhorita Lulza Kopsch.
.

.

tíca em nossa cidade, aos quantos que a assís- guns dras, pois, para,
Diversos competidores já tirão. Os concurrentes já vermos o desfecho final

Sonla Missão Uma cachorra de pe- se inscreveram pelos clu- estão se preparando com da prova cíclístíca de 7

De 1° a 16 de Outubro. lo cinza escuro, quem bes d� nossa cidade ..... O afinco e tudo diz que a de Setembro.

os catolicos de Jaraguá souber do paradeiro da Acaraí apresentará um prova serà disputadissi-
terão os pregadores Iran- mesma é obsequio co- bom número 'de ciclistas,
ciscanos em Missão. munícar ao dono Sr. vendo-se o Baependí no
O rev. Padre Alberto, Paulo Eggert em Itapocu- mesmo plano. O Guara- C ted

-

d Avigario da Paroquia, con- sinho que será gratifica- ni tambem deverá apre- er I ao e rquivamento
vida toda a população do. sentar uma equipe de
local para assistir a San- atletas para este esporte. IRENE PEDRI GÜNTHER, Oficial Interina do
ta Missão. Tudo

.

dí t----------------- m ica que es a Registro de Pessôas Juridicas, Titulos e Documen-

Fesla das ExpediCionários
louvavel iniciativa de to� do Municipio e Registro, Civil do primeiro dís-

No dia 7 do corrente, Appendiz Radio Esportes P � 9, al- tríto e séde da Comarca de Jaraguá do Sul, Es-

na Radio Jaraguá, a sec-
cance exíto e brilho, tado de Santa Catarina, Brasil.

ção jaraguaense da As-
Para escritório, uma vez que a mesma CERTIFICA, que, nesta data, enr cartorio, de

socíação dos Ex Comba-
Procura-se e�tá tomando co.nta nos acordo com o disposto no decreto n. 581, de 1°.

tentes promoverá uma José M. Mueler & eia. LIda.
círculos esportivos da de Agosto de 1938, procedeu ao arquivamento

sessão solene em home-
dos documentos da Sociedade Cooperativa Agro.

nagern ao «Dia da Pátria».
. Pecuária Popular Guaramirense, apresentados

Nessa ocasião serão A L TIN O P E R E:I:RfAI pelo seu presidente Raulino Luciano Dias.

entregues os diplomas de
O referido é verdade e dou fé.

socios honorarlos a di- , Jaraguá do Sul, 1. de Setembro d, 1949.
versos cidadãos que pres-

Dia 9 de Setembro

taram relevantes servi- defluirá a data naralí

ços a mesma associação. eia 'do sr. Altino Perel-
ra, digno Coletor Fede-

Ginásio São Luiz ral de Iaregué do ôul,
Hoje terá lugar a Iesta O aniversarianre soube

em beneficio da constru- grangear as simpatias
ção do predio do Cinasio e amisade da popula
São Luiz. çäo do municipio, não
Haverá leilão de pren- só pelo cavalheirismo

das e diversos diverti- com que a todos trata,
mentos. Funcionará tarn- mas, tambem pelo seu
bem um excelente res- modo correto como de-
taurante. sempenha sua função.

W A L , E R G O S C H Antecipadamente, "Cor
reio do Povo" deseja
suas felicitações ao

aniversariante.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULlNO PEDRI Impresso na

CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136
Sociedade Grafica AVENIDA Ltda,
Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

ANO XXX JARAGUA DO SUL - Domingo, 4 de Setembro de 1949 SANTA CATARINA N°.1.557

Locais
AllVERSARIOS

Dia 30 de Agosto trans
correu o aniversario na

talicio do ônr, Leopoldo
Reiner, socio fundador da
Sociedade Grafica Aveni-
da Ltda

.

"Correio do Povo", em
bora tardiamente, deseja
lhe muitas felicidades.

.

-Em data de hoje feste
ja mais um aniversario
natalicio a. exma. snra.

Edith Ehrnke, esposa do
sr. Germano Ehmke Filho,
industrial nesta praça.

- Dia 1. festejou seu

aniversário natalício o

. jovem. Eduardo Franke
Wilhelm, filho do Sr.
Max Wilhelm.
-Amanhã anlversarle

se o sr. Carlos,Heinzle.
-Dia 6 o sr. Alfredo

Horst; Hugo e Ioão Hoepf
ner, nossos presados as

sinantes residentes em

Corupá. Tambem asnra.

Otilia Hoepfner esposa do
sr. Carlos Hoepfner, resl
dente em Corupá.
-Dia 7 a snrta. Ondl

na de Oliveira. Werner
Mey, atualmente servindo
na Base Aérea do Rio de
Ianetro.

- Dia 8 a snrra, Tere
zinha Hafermann, filha do
sr, Carlos Haferrnenn.
-Dia 9 Virallna Bona

filha do sr, Hilario Bona.
Ainda na mesma data Da
masio e Waldemar ôch
mírt, residente a Estrada

Iaragué.
Na mesma data festeja

mais um ano de exlsten
ela a gentil snrta. Cecilia
Pedri, filha diJeta do snr.

Antonio Pedri.
A todos os aniversa

riantes da semana "Cor
reio do Povo" deseja as

melhores felicidades e

longos anos de existencia.

O Oficial Interino
IRENE PEDRI GÜNTHER

ACABAR com o .analfabetismo não é apenas
um programa do Governo. E' uma tarefa para a

qual cada cidadão' deve contribuir com todos os

seus esforços.
Você, que ja sabe ler. ensine a uma pessôa de

sua família a um vizinho, a um amigo.

PROCURA-SE
Por portaria de 27 de

Julho ultimo, do sr. Mi
de Justiça, foi mandado
expedir o titulo de cída- ..

'.

dão brasileiro ao sr. !!!!!•••===••-===::::::III·==·••I-===:3I.C===-.

�����r �O�Ch, de�ta cí-

� MUDA 5 =�O sr. Goseh, que aqui
reside ha muitos anos e F R IT T I F E R A S E O ß N A II E N T A I S

e diretor de importante
.

Festiva foi a data do industria e elemento de n Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros, Macíeí- �dia 2 ultimo pera o sr. grande destaque social, II ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

�erner Buhr
..
Foi �este apresentamos. noss

..

os

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc .• etc

dla que o anrversertente cumprimentos. �recebeu as mais sinceras
.. Pe\,am f)atalego Ilustrado ,

felicitações, pelo transcur- 1 O E SET EM B RO' LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
so de m.a�s. ��a ef�méri- Os estabelecimentos •••==•••===III:===_I-=:===-IC===-:
de n�!ahcla. Co:relo do escolares desta cidade

• -
.

III

Povo, a. elas Junta as levarão a efeito desta
suas deseJ.ando lon�os cados festejos por oca

an?� de VIda e mUItas sião da passagem do
felICIdades. '

Um ou mais oficiais de
mecanica em geral
NOTA - Inutil apresen

I tar-se quem não tiver

aptidão
Dirij am-se á Fabrica de

Bebidas

MA" WILHELM
WERNER BUHR

"secção oficina "

Vistas da Cidadel . A Corrida de Bicicletas - Joinvillé - Jaraguá - Joinville
Vende-se na Gráfica

"
.

Avenida Ltda. Deverão os ciclistas passa-r por esta cidade pelas 8,45 e 9 horas

Como
.

acOnteceu no

I
ras. I tulio Vargas defronte à

ano passado, deverão Em Jaraguâ os ciclis- Telefonica Rua Marechal

,pa�sar por Jaraguá os tas entrarão na rua An- Flori�no e' novamente

componentes da prova gelo Piazera, para de- Angelo Piazera.
ciclistica que irão dis� pois tomarem os trajetos
putar a corrida Joinvile· da rua Epitacio Pessoa,
Jaraguà - Joinvile. A sai- defronte a Empresul, Pa· ,

da de Joinvile deverá se dre Franken 'esquina do pastas Escolares de to

dar as 7 horas, passan. Grupo Escolar Abdon dos os tipos e �:Jma

do por Guaramirim as Batista, Praça Tenente

I
nhos, V. S. 'encontrará na

8,20 horas, chegando em Leonidas Herbster, vol- . CASA REAL

Jaraguá as 8,45 ou 9 ho- tando pela Avenida Ge-

PARA fERIDAS,
E C Z f MAS,
.INFlAMACÖES,
COCEIRAS,
F � i E,I R.A�,
ESPINHAS, ETC.

NUNCR EXISTIU I·GURL

IIExlljam ({)) _§aU,ãlo (Marca RegIstrada)

Virgem Especialidade
dIa CKAD WlETZEt liNJD)[J§1(llkl = jOllIDlville

\

pois conserva e desinfeta a sua roupa.

9-sÃ� yIRCCtt,
. "-

ESPECIALIDADE'
,
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