
1 - Ararangua
2 - Biguaçú
3·- Blumenau e Gaspar
4 - Bom Retiro
5 - Brusque
6 - Caçador e Videira,
7 - Campos Novos
8 - Canoinhas
9 - Concórdia
10 - Cresciuma
11 - Curitibanos
12 - ,Florianópolis (Abrig. d. Menores)
15 - Florianopolis(Palacio da Justiça)14 � Ibirama
15 - Indaial e Rodeio
16 - Itajaí e Camboriú
17 - Jaraguá do Sul
18 - Joaçaba
19 - Joinville
20 - Laguna e Imaruí
21 - Lajes
22 - Mafra e Itaiópolis
25 - Orleães
24 - Palhoça
25 - Porto União
26 - Rio do Sul
27 - São Francisco do Sul e Araquarí28 - São Joaquim ,

29 - São José
50 - Serra Alta e Campo Alegre31 - Tijucas, N. Trento e Porto Belo
52 -Timbo
55 - Tubarão e Jaguaruna
34 - Urussanga.
55 - Xapecó

tOTAL

panheiros da, U D N e a

todos os amigos, que' fa
rei tudo o que estiver ao

meu alcance para corres

, pender ti confiança que
em mim depositaram.
Não desfalecerei enquan

to esta comuna não fôr
Diretor : A, R TU R

,
M Ü, L L E R Fundado' em 1�19 TELEfONE N°. 39 libertada da ocupação po-

CC�A�IX�A�PO�ST�A�L�,�19���,,!!,!!,!,�!,,!!,!!,!�������������������������"!"'!!"!!!!""""!���������!!���� I" I Ih'
'

dí!'!!!
SO' N. 1420

ICIl! que e irnpoz a 1-

JARAGUÁ DO SUL Domingo,23 de Março de ,1947 ta. atarina radura e é por isso que
os concito ii se manterem

A E I
.

t d d \ unidos para a completa
O 81 ora O 8 'libertação com as proxi-

laragua' cio Sul.
mas eleições municipais .

.._) Na Capital do Estado,
------ ofereço á todos os meus

EI·t I' B h' ar presidenie As delíberações - Eleito, deputado á Ca- I prestlrnos, e aqui estareier O nneu orn ausea pare presn • qu�ro trazer ao va ?r?�o I quinzenalmente alguns di-mera Legtslanve e deveu- eleitorado deste m�mclplo as pera abraçai-os.Votos de .pezar, do seguir na proxlrna se- os meus agr�declmentos Artur Müller-----
.

mana para tomar parte pela prefereucia com que • _

cretario o Dr. Paulo Fon- tinos da U.D.N em Santa nos trabalhos da mesma, me distinguio no ultimo
teso Catarina foi eleito o snr. pleito.
Foi lido um telegrama Irineu Bornhausen. 170.000.000 pera exporta- E pera mim uma gran-

do sr. Adolfo Konder re-
A convencäo ainda ção. de honra representar o po-

nunciando ao cargo de
deliberau sobre díver- -x-

. I v_o deste municipio em

presidente da comissão
sos outros interesses do SanDiego (California) tao elevado posto, e posso

executiva estadual, gesto partido, sua reorganísa- -(USlS)- A Fruta Aérea assegurar aos braves com
que teve a solidariedade

cão e diretrizes dos re- Mercante Argerltina (FA-
dos Drs. João Bayer Fi

presentantes na Camata MA), ernprêze aeroviària
Ilho e Paulo Fontes, se-

Legislativa, tendo tam- com séde em Buenos Ai- Socorro á Europa Famintacretario geral e secreta-
bem votado entre outros res, encomendou cinco. bi-I .

Dentro de 20 dias, a rio substituto.
a insersão 'na áta de um molo res de transperre á Aceítarn-se até sabado, 26 de Março. ilnfor-

contar da presente data, Depois de falarem diver .. voto de pesar pela mor- Consolidated Vulree Air- mações:
PASTOR WAIDNERtodos os Industriais, e sos oradores, foram os

te de Artur Oscar Müller, craft Corporarion, cujo
propietários de atafonas, dois ultimos reconduzí-

tão prematuramente custo Cerá de cêrca de I

engenhos de farinhas. do aos seus cargos, sen -

roubado do 3 J l } da 1.500.000 de dólares, se-

açúcar, serrarias e de- do aceita a renuncia do . - gundo acaba de anunciar
maís índustrlas, devem presidente por ser pedi- agremieçao.

o sr, William A. Blees,
comparecer á Agência da em: carater irrevoga- De Jaraguà estiveram vice-presidente de vendas
Municipal de Estatistica I

vel, sendo. aquele chefe presentes á convenção (la referida Iàbrice.
os que residirem no 10, e. fundador aclamado pre- os snrs. Eusebio Nunes Informou ainda o sr.

Distrito (Jaraguá do Sul) sídente de honra e con- como delegado do part�- Blees que os aviões corn
e na Intendência Muni�. tinuando como seu repre- do, Ney, �raneo, Faustí- prados pelos argentinos
cipal, os que residirem sentante no ��o. I no RubI�l e deputado são do tipo Convair-240
no 2'. DísttítofCorupé) I Para presídír os des- Artur Muller. ,para 40 passageiros, ca-

Nestes locais recebe! pazes de velocidades da
rão as folhas para ragls- Notas e No' tI·cias ordem das 500 milhas por
to. das industrias, o que hora. Os novos aparelhos
devem fazer imediata-

--
serão empregados. pela

mente, entregando' logo A
'.. . . FAMA nos serviços répí- ��,..,...,...,.........--

Wash',ngton (U':::'IS) A ano. esrtrnettva reVISIO ..

d B A' L OC a I·S �' lem seguida. .

' v

d das : id d d
08 entre

uen,os Irese', Não sofra de Indlges-
, Chamo a atenção de produçã� norte-americana na a as necessr a es e- Rio de Janeiro e Buenos _.

rõtodos para que oa dados de ma.del�a .no correnre madeira

e,m Ht4�, r,.ecente- Aires e S,antia-go do Chi- Aniveraarios i,
o

es,
' use.

,', 'IIornecídos sejam verda- a�o �OIes.trmada em 10.80.0 mente ?�d� a publico pe- Ie. _.' .;

Dia 18 o sr. Curt Va-l l . Bííter Agutadeíros havendo- multa milhões de jnetros, acredí- 1(1 E�cr!t?!!o �� Con,tro�sJ " . �
"

' --.-x -,
"

-

{sel, Jndustrial em, Rio .���
pufa "bs 1tltratores .are ·l,gooc,,·ae qse pelo menos p�OV!SOtlO�, }5Ih.l(j as e -, Wdshington(USIS)�Por- Molha e as senhorítas I

Cr$20.000,OO. -;L nur:na base geral, o abas- g�nc�s mmlm�� ��Oepro- tévozes da indústríà euro- Yolanda Nicoluzzi e Car- berto Jacobs, bondoso ví-
Mais uma vez o povo leclme!ll? e as necess'd�- f��a �mente '.

I
f!u- moblllstlca prognostlcerern men Roessle; dia 19 os gário de Jaraguá. Ao

de Járaguà do'Sul, Iazen- des. �I1Il'llmas se menterao oes e metros, mc uSlve
a produ�ão d,e 5600.000 sns. Alfredo Langer e ilustre sacerdote os vo-

do á'" &ua estatistica in- eqUilibrados no correr do automoveis e 1 100.000 João Carlos, residentes tos de perenes felicida-
dustrial, cOlabpxat'á:para • '

'

, • caminhões e ÔhibusOduran. em Corupà, na mesma des.

: g������2����d���� I ��h2:[!!t�ª-!]t�!!!IJ�!�§ I ��m� ��;�����eaqnU� osu���� �:t������l%h�enato Jö-
JOSÉ PASQUALINI. No

cimento da capacidade
1

cados de exportação absor- dia 14 do corrente pas-
industrial do Brasil. Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiràs, Jabotica-

vam dêsse volume mais '•. ALBERTO JACOßS sou a data natalicia dobeiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniferas, PaI- Dia 19 registóu:-se o snr. José Pasqualini, es-Jaraguà do Sul, 15 de meiras, etc., etc,

I
OLl menos a mesma quan-

P AlMarço de 1947 ' PEÇAM CUALOGO ILUSTRADO tidade que o ano pa'ssado natalício do rev. '. - crivão distrital em Coru-
Robreto M. Lacerda I Leopoldo Seidel- OORUPÁ (6.7.Q o dos carros � 20%. _ p�. As muitas fe}icita-ChefedeDivisão do D.E.E. • • dos caminhões) COMUNICACAO ç.oeR e:demonstraçoes d.e

.------------.--....---,.------' . I slmpaüa pOl' ele recebl-
APURAÇÃO FINAL DO PLEITO REALIZADO EM 19 DE JANEIRO DE 1947, APRO-

"

das naq,uela 'data, )un-
VADA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, EM 15 DE MARÇO DE 1947. I Comunica-nos a Em- tam-�� as �o "CorreIO do

preza. de Transportes Povo. DIa 20 dona
Frenzel S. A., que na As- Dorothea Moeller �s
sembleia Geral de 8 do posa do sr. _ FrederICO
corrente foi eleito o sr. Moeller; Inocencio da

.

Alberto Roessle para Di Silva, dign9 agente da

155 'retoI'-Gerente da mesma, R. V. P. S. Catarina em
- 5325 2720 2423 76 2290 2585 105 100 42

2525 1191 1114 1 1135 974 76 47 48 36 em substituição ao sr. Jaraguá do Sul;
,

10052 4014 5449 226 5228 4567 916 678' 32 456 Luiz Gomes que se re ti- Maria Butschardt resi-
rou.· dente em Guará-Mirfm1 5217 1627 1451 12 1478 1419 55 82 1 115

4110 2296 1460 288 1986. 46 1545 414 5 96 Gratos pela comunica-, e Edgar Piaz,era, cont�-
6550 2417 5752 20 1885 2551 434 1024 71 2671 çã? .' d?r da, frefeItura Mum-

5894 5127.2603 5 2935' 2386 159 125 5 '192 - Clp�l. DIa �1 o s�. Fre-

3 88 9 57 1,"'- S .

M'l'
derlCo Ellmger, ,farma-5089 26M 2129 8 2 91 21 13 1°()3 el'ViçO lidar ceIoltico em Blumenau e5225 2049 2891 4 2817 1947' 88, 96 11 4 d;,r L B tr e4062 2668 1277 28 2099 958 556 16'4 76 1'54' A J. A. Militar de .Ja-
ona aura rugne I, r -

2859 1727 966 15 1447 975 26· 187 ;) 86 raguá �o Sul, leva. ao ��d�:�m��n CSO���l�'e, Tl�5015 2743 2166 19 2536 1776 183 44 290 ,96 ConheCImento d?s mte- fredo :Mosel' e Max Fink878t. 4290 4290 51 5719 5195 580 88 902 155 ressa.d.os.o seg,mnt.e: beiner.2980 1197 1703 44 1221 1613 - 54 40 - 69. Certificados de r.eservlst8S ..
A

:- Hoje festeja' a sua5790 2506 5228 7 2454 3121 56 46 -

. 9� Junta· re.c�beu os segum- data .natalícia a graciosa10131 4835 4951, 88 3990 4550 861 500 212. 203 tes certIficados de reser- 'senhorita Luzia Fiedler.5116 14Q3 3009 544 1381 2686 75 78t 18 101 vist:;t$':que serão entre- dileta filha do Sur. Leo-5177 2458' 2630 2345 2598 39
.

2 9 129 gue� aos interessa?os, poldo �Fiedler, concei-8915 3117 5453 214 2264 5191 832 227 107 140 medIant� as fo'rmallda- tuado comerciante em6630 4017 2542 65 5865 1206 871 145 197 155 d�s legaIS .na� segundas: Itapocusinho.7775 6072 Ü355 55 5116 18'88 278 41 46 276 feIras das 14 as 16 horas. Comemora mais6066 5987 1858 46 3442 1569 746 '92 29 298 'Pa:dre Aloisio B_oeing, um aniversario no dia
1. 5473 2495 751 55 2274. 71 766 85 12 105 João .Janning, Ernesto 26 do corrente' a Exma.5017 2808 2046 17 2664 1905 188 53 49 58 Enke,. Eugenio A. O. Snra. Helena Gumz, es-3549 1602 175.1 12 1817 1285 72 43 20 lt 7 lfarbs.

_ posa do Snr. WaldemaI'1 6859 5079· 5156 417, 2856 2875 260 518 14 89. Informaço�s. Para prest�r I Gumz, comerciante em.1 4501 2166 2088 40 1899 1992 198" 66 76 ' 100 mformaçoes deverao Itapocusinhó.
.

3242 2107 1094 1 2029 1104 16 2 8 71 comparecer a esta jun� -' c'__

•

__

5184. 1825 1282 16 1528 1 t 62 2.52 29 47 78 ta os cidadãos Artur Um bello sorJImento
1 5655 1645 1957 12 1515 1266 159 597 2' 85 Wittof Arnoldo Wiede- em material de espeeie,

6176 5709 2515, 10 3275 1836 525. 259 13 : 149 mann' Alberto Lux e E- comq jogo p. salada, jo-
5064 1470 1569 1624 1544 15 24 56 milio 'Ziehlsdorff. gos para por sobre me-

� 6788 4711 1907 46 4484 1591 139 108 157 247 Jaraguá do Sul, 18 de sa, jogos talheres, trens
,2799 '1590 951 .118 1454 815 116 171 59 94 Março de 1947. de cosinha de aço inox
5720 3555 2046 2960.1491 458 356 12 216 Artur Müller ':sueco" acaba de rece-

1534 9 185087 95740 81513 253886377 6831811615 70682544 5054 Secr. J. A.M. ber a Casa Real.

ANO XXVIII -

A aOßvenção U.D.n.

Realísou-se dia 20 a

convenção da U.D.N. na

capital do Estado, sendo
inicialmente presidida
pelo snr. João Bayer
Filho e tendo como se-

Registo Industrial
EDITAL N. -1

AGUARDEM! Em bre
ve á Casa. Real receberá
das melhores fabricas do
pais um grande sorti
mento de Chocolates e

Massa-Pão em artigos
para fascoa.

Camara Legislativa
Será instalada solene

mente no die 25 do correu

te a Camara Legisletlve
deste Estado, cuja primei
ra sessão será presidida
pelo exmo. sr. Desembar
gador Presidente do Tri
bunal Regional Eleitoral.

, Possivelmente, ainda no

mesmo die, ou no seguín-

re, tomará posse do cargo
de Governador do Estado '

o dr. Aderbál Ramms da
Silva.
Com a instalação desse

orgão 'entra o Estado no

regímen legal e, dentro de
poucos mezes, teremos . a

nove constituição que po
rá fim á epoca ditatorial.

N. de

I I
GOVERNADOR LEGENDAS

votan- N. de Nume- I Votos
ZONAS ELEITORAIS

tes das urnas ro de ,Ader- Irineu
C I em

urnas I anula- votan- baI �. Bor- ar os
PSD UDN PTB PRP PCB brancoanula- das I tes da SII- nhau-

S· d
das. va sen a a

--.

t 19

185

1.59

129

159
120

125

358
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Atenç'ão! - CO.LO'NOS -- 'Atenção!
.

I

as INDUST'RIAS REUNIDAS JARAGUA S_ A_
Já iniciaram a compra de qu,alquer quantidade de

TSA!i5Ni�G�EmRmlmNmAmS·
tratar o preço e a quantidade na Facrica

KOLONISTEN:Wir kaufen jedes quantum TAN·GER I N EN
Industrias Reun,idas �araguá S, A,

Fundação àe : ROD, HUFENUE55LER

-

SOCIEDADE DE ATIRADORES

"ISABEL III"
VENDE·SE

Modificação de Estatutos

Comércio & Industria

Schmitt S. A.
JARAGUÃ DO SUL

Levamos ao conhecimento dos nossas associados
que em assembleia geral reelísada no dia 9 do cor.

renre.foi- mudada, digo foram mudados e passam a São convidados os senhores acionistas de "Co
ter a seguinte redação diversos artigos dos estatutos: mercio & Industria Schmitt S.A. a se reunirem em

. Capitulo I .

Assemblee Geral Ordinaria, no escritorio da socie- Um terreno com 150 morgos, sendo 100 de

Da denominação, séde e fundação da sociedade, dade, á Estrada Iaragué, km. 4, no dia 2 de Abril mato com muita madeira; 50 em benfeitorias com

Artigo 10 -ôob a denominação, de Sociedade de 1941, ás quinze horas, a fim de deliberarem so- duas casas boas; uma olaria que produz tres mil

Recreativa Isabel,III, fundou-se no distrito de Coru- bre a seguinte ordem do dia: diario, a força hidraulica, .ranchos, boa luz eletrí

pá, municipio de Jaraguá do Sul, Estrada Isabel III, . 1)- Leitura, discussão e votação do relarorío ca. O motivo da venda é que os dois filhos que

aos 27 de desembro de 1927, uma sociedade recreá- da Diretoria, do Balanço, da conta de Lucros' e Per- trabalhavão foram sorteados.

tiva com duração por tempo indeterminado. das e demals documentos referentes ao exercico de O pretendente dirija-se o informante
Capitulo II 1946 e do respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Dos fins da sociedade 2)- Eleição dos membros do Conselho Fiscal ALVARO PINHEIRO

Artigo 2°-A sociedade tem por fim propocionar e seus suplentes pera o exercleio de 1947. Retortida
aos seus associados. recreações licitas. De acordo com o que determina o artigo 99 dOr:-; 'i=m!!i!!i! iiEEilii!i!EI!Ei!lI!iiii;i!lEi!iiili!!i!!!ii�!i!!=elii!iE:i!iE!i!il '

Capitulo Iv Decreto-Lei N; 2621 de 26 de Setembro de 1940,

I. Da edrnlnlsrreção da sociedade echarn-se a disposição dos senhores acionistas na

lii'F b (Sezões, Malárias, _

Artigo 14° -Pera dirigir os negocíos da socie sede social, os documentos relativos ao exercicio. f7' r"'s Impaludismo
dade, será eleitá uma diretoria, composta de 7 mem- de 1946. iii "'.'" Maleitas, 'I'remedeira Il

bros, por maioria de votos e por -dols anos, em as- Os acionistas deverão deposirar, de acordo com m ,_ CURAM-SE RAPIDAMENTE OOM' _ I
sembleia geral pera esse fim convocada e compos- os estatutos soclaes, na sede social, com enrece- --

, ' , ,- .

"Ita de um presidente e um vice-presidente; um primei- dencia minima de 24 horas, as suas ações, a fim __ " Capsulas Antisezonicas
...

ro e um segundo secretario e um primeiro e um se- ie poderem participar da Assemblea Geral. iii III
gundo tesoureiros. Iaragué do Sul, 11 de Março de 1947. PJ Minancora" II!

Artigo 22° - Fica suprimido esse artigo. Im ICepírulo v ARNOLDO L. SCHMITT II Em Todas as Boas Farmacias

Fica suprimido todo esse cãpitulo. Dx1 Diretor-Presidentel:1i iii
Oorupá, 9 de Março de 01947 .

.I! É um produto dos Laboratorlos �INANC()RA �I

LOeoPoldo Petters, Presidente

�::'::'::r:::':.:'::'::'::'::':f::'::::::::::�� I _ Joinville _ Sta. Catarina->

"

I
tro BäumIe, Secretario fiE!i!l!!!i!ii!'liiiimll!!!!liliii!iEiiiE!EiiilEllli!!liiE!!!iE!!iE!!iSEii!!E!ii!iEiiiiiEli!i1f;

Henrique Sehulz, Tesoureiro CASAReconheço ii firma de Leopoldo Perrers t::: ••::.· �THAR SONNENHOL

::.:l:."j
. Industria de C_alçá.dOSOUo BäumIe, Henrique f �

ôchulz do que dou fé.

Corupä 1 ° de março de 1947 :: mento de I ::
Em fest. J P. da verdade. ..

..

O Tabelião' �.�.l. A R T I G O S l.�·l.�Iosê Pasqualinl J f J
H PARA O INVERNO ��
11 H Pelo presente ficam convidados os senhores

OASAOOS e CAPAS .. Acionistas desta Sociedade a comparecerem á as-
..

para senhoras ( dos 'mais moderno) .. sembléia geral ordinária a realizar-se no dia 10
A Diretoria do Clube Aimoré,

•
.

..

..

LA- CASAOOS VESTIDOS (dez) de abril do corrente ano, às quinze (15) ho-
têm o prazer de convidar os senho-

I::
para e

.. ( ti f' ) ras, na séde social, afim de deliberarem sobre- a

.
res sócios e exmas. famílias, para,:: ar IgO mo ..

em sua séde social,' assistirem o g CASACOS e BLUSAS �m seguinte

baile que será levado a efeito em 11 .

malha de lã ( dos melhores) �m ORDEM DO DIA

a noite de 6 de abril proxlrno, com �l...: OAPAS de GABARriI�E _ OAPAS CHAN- �,,:,,: 1) - Discussão e aprovação do Balanço e

infcio as 201/2 horas. -

E mais documentos reíerentes ao exerci-

A reserva ,de mesas podera
:: TUNG .--'- CAPAS GAUfiHAS ...,..".OAPAS S-:: cio de 1946.

ser feita corn o sr. Tesoureiro ou di-

tNHOLAS
- SOBRETUDOS - �ERNOSm 2) - Eleição do Conselho Fiscal.

retamente na séde do clube.
í:ASEMIRA ·e BRIM. '

F: 3):- Assuntos de interesse social.

3x2

VENDE";'SE ,::':.�.�.���":'.���.���..I.�.:�� � Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de 1947.

, ,

r-Ha' �·-:'··"·-··�···"'····"·':';'·-:'··:-'::;'':'::':':':;':;':'::':':':;':;···::;':';'···�I Herta Go s uh - Diretora Técnica
Um terreno sito a Estrada Itapocu-Hansa,

.

..
-'. .

com 82 morgos de terra, tendo casa bôa, inclusi- �������@�I
Ottllla Gosch-DIretora Comercial.

se galpão para bate! arro�, maís ou menos.' com f Fabrica de Moveis "SÃO JORGE" � Acham-sé a disposição dÓ3 senhores Acíonís-
6 morgos de arrozeiras Ieíta, terreno propno pa- '.

I tas no escritorio desta sociedade , os documentos
ra mais 20 morgos. .

.
Especialidade em cadeiras de palha, tipo Colonial, Rus- {a que se refere o artigo. 99' dd decreto-lei

n.
r.

3xl Tratar
I
com EUCLIDES GARCIA tico e dé assentos de madeira compensada.

.

4 2.627, de 26 de setembro de t 940.

tívos��!a:!���O����;��OS e respec- f . CORUP������:'S�=���;�'��- Brasil f D���Aí���:�B�t�ih:����:�:=:::
Dx1 Tratar com - JO§]E ER§�DIMG ���������� -CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS' E

". Negocio de Ocasião
.Iã

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNA,S E TROPICAIS,

Kuhn &. Rengel . DOENÇAS DA PELE

, Vende-se dois lotes de terra, no lugar "Nereu - Eletricidade Médlca+-
Ramos',', distante da Estação 30 minutos, sendo um Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocante'rio .

lote proprio parÇl arrozeiras, e contendo- rnals ou Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
menos 100 morgos de mata virgem, com toda a - R A lOS X -

madeire. Diretor Médico do Hospital "São José"
Tratar com o sr. VITORIO LAZZARIS .- AT�NDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -:-

. Ieragué do Sul :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::):'0:

:::::::::::: ::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::.::�:::::::::::::::::::::::::::;,.::::::::::::::::::

Assemblea Geral Ordinária

Um terreno' em Estrada Schroeder I, com 80

morgos de terra, inclusive todas as plantações,
tendo 50 mil pes de cana e 11 cabeças de gado.

Iníormações com a Comercial Ltda, ou com

o propríetar!o, NICODEMOS GESSER.
2x1

VENDE-SE

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Edital de convocacão
.

.

Aimoré

FERRARIA

Fabrica de ferramentas agrícolas.
Principalmente Machados, Enchadas Foi-

ces etc.
3x1

----------�---.---------------

,
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residente neste distrito
em Ilha da Figueira, S'1n
do filho de João Borns,
e de Maria Wiese.
Ela brasileira solteira

doméstica, domiciliada e

residente na Ilha da Fí
gueíra, sendo filha de
João José Junckes e de De ordem do sr. Pre-

Augustinha Gorges. feito Municipal torno pu-
blico quê durante o mês

Edital n.2.1B9, de 18·3·1947 de Março, arrecada-se na

lPrefent1ll1ra 1W1ll1ll1lncn�ali die D rn I Q T n ,r I "Il Sc��:r�.Friedel e Walli �e:��rg�itdedaJa��:��tuJ�
n [u O U lJ V Ele' brasileiro, solteiro, Sul e na Intendencia de

Jarazuã � If\\ �1Ul]' 'd lavrador domiciliado e Corupá, o Imposto s.Indus-
,@@ @ � ILJ! U) lt Artur Müller, Oficial 'o

residente neste dístríto
R· C' 'I d o D'

, trias e Profissões, to. se-

R I.· t O h d
egistro lVI o I istnto

á Estrada Itapocú-Hansa mestre.
equenmen OS espac a OS da Comarca faraguá do Sul,

Iilho de Alberto Friedel d
16 1 47 Estado de Santa Catarina Não satlsfazen O O pa-

,
,

- ..:..
. e de Ida Butzke Friedel. gamento no referido mês,

1906-Domingos Chimelli bras. requer transf. Brasil. Ela brasileira solteira, ficará o contribuinte sujei-
imp. de um carro de lavoura comprado de João Chi- Faz saber q�e c�n:parece. lavradora domiciliado e to á multa de 20% sobre
melli. Idem, ram no cartono.exibindo o� residente neste distrito á o imposto no primelro

1907-Alberto Friedrich, bras. requer transf, 'imp. documentos exigidos pela lei
Estrada Itapocú-Hansa, mês, sendo então feita a

terreno com a area je 27200 mtsã, situado Cl esrra- -aíim de se habilitarem para sendo filha de Augusto cobrança ludlclalmenre.
da Serra do Boi, comprado de Afonso Wedderhoff. casar-ve: Schwarz e de Anna Lüm Tesouraria da Prefeitu-
Idem. Edital ri. 2.186 de 13-3.47. ke. ra Municipal de Ieragué.

190B-Augusto Ramlw, bras. requer transf. imp. Carlos Paterno e Olí- d S I 5 d Març de
de um carro de lavoura comprado de Guilherme Fran- via Mafezoli. E para que chegue ao co- 1�47 U, e' o

k ld m E bra I
'. nhecimento de todos, mandei

I
•

F. VO�GERAUe. e.
. le, rasileíro. So teíro u

1909 =ôrrebe Wanda Wolf, bras. requer irnp. lavrador domicilido e passar o presente edital que Tesoureiro
terreno com a area de 37.000 mts2. sito a estrada resident� neste distrito será publicado pela impren-

_;--;;;-;;-;;.;--;;;-;;;-;;;;;-;;,;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;,;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;
Rio da Luz, vendido .a João Sebastião Rau.lin.o Idem. I

em Itapocusínho, sendo sa e em cartório ond-
.

será

191O-Alfredo BIer, bras requer franst. irnp de filho de Luiz Paterno e
atixado durante 15 'dias. Si BITTER AGUIA

um carro de lavoura adquirido de Henriqne Bier. Idem. de Anna Paterno. alguem souber de algum im-
é o grãnde estomacal

1911 - Berroldo Baumann. bras. requer transf, Ela brasileira solteira pedimento acuse-o para os

imp. de uma bicicleta vendida a Rudi Baumann. Idem. lavrad�ra domicilida e
fins legaes. ..

19i2-Alfonso Kühn, bras. requer transf. imp. I residente' neste distrito ARTUR MULLER,oliciaI
de um carro de lavoura adquirido de Gustavo Kühn, em Itapocusínho, send� =-- --------------�

Idem. filha de Antonio Henri-
1913-Germano Siewet, bras requ�r transf. imp. que' Mafezoli e de 'I'he

terreno com a erea de 82000mts2. sito a estrada resa Burrini
Rio Cerro' vendido a Henrique Grürzrncher. Idem.

.

1914-Alvino Etchsredt, bras. requer rransf. Irnp. Edital n.2.187 de 17 3 1947.
terreno com a erea de 20000mts2. sito a estrada Oscar Piccoli e Maria

Jaraguá esquerdo, vendido a OUo Leverens. Idem. des Santos.
Germano Germano ôiewert, bras requer rransf. imp. Ele, brasileiro solteiro
terreno com a area de 165.500 mts2. síto a estrada lavrador domiciliado e

Rio Serro. vendido a Ernesto Siewert Idem, residente neste distrito
1866-Alfredo Jacob Emmendoerfer, bras. requer em

.
Três Rios do Sul,

licença pera estabelecer se com olaria a estrada No- filho de Jose Piccoli e li CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, 11
va, neste municipio. ldem. de Tereza Nicholini Píc- ii moderna e primorosamente instalada do 11

IB67-Leopoldo Klotz, bras. requer baixa lrnp, colí. ..

LLA AMIN::relativo a duas bicicletas vendido a Ervino lusr, re- Ela brasileira 'solteira 11 DR. SADA 11
residente em Pomerode. Idem. deméstica domiciliada e H CONJUNTO O_E APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS!�

1875-DelllÍráldo Voltblini, bras." 'r(equ�r -franst. residente -neste 'distrito, ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ fi
imp. relativo a um carro de lavoura ladquirído de em Três Rios do Sul, sen., H «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» �i
Luiz Voltolini. Idem. do filha de José Joaquim li HORARIO: 10.12 e 4-6 da tarde - Hera marcada: 2-4 ii

1774-0. Marquardt, bras. requer licença para dos Santos e de Sofia ii • -

-I.
::

': • �o.nv. e - li
estabelecer-se Oficina de Artefatos de Malharia, a Lamin dos Santos. i: _

..

rua Cél. Procopio G. De Oliveira. N° 285. Idem.

f-Edital. PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
c c c r I R A 5,
F R I E I, R AS,

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, 21 de Fevereiro de 1947.

José Pereira Lima -:- Secretario

Edital n.2.1B8, de 17· 3-1937
Bartolomeu Berns e

Catarina Junckes.
Ele, brasileiro solteiro

lavrador domiciliado e

Arroz
lOMBRIGUEIRA MINANCOPA

Aviso
que transferi o meu es
critorio para a Rua Mar.
Deodoro, N. 204.
FRANCISOO F. F-ISCHER

3x1

Prefeitu ra Mu
nicipal de

JaraguádoSul
IE�nta�

da época.

Cell'ente de Secção

O Doutor Ary Pereira
Oliveira, Juiz de Direito
(ja Côrnarca de Ieregué
do Sul, Estado de Santa
Caterlna, Brasil, na forma
da lei, etc.
Pelo presente edital, ES P I N H A S, E TC.

com o prazo de trinta(30) �=��������;;;����.;;�����===���===�_
dias, cita a João Tomaz
Sabino da Cunha, pera os

termos de um inventario,
requerido por Martinha
Francisca de Medeiros da

�unha, nos termos da i
niciai adiante transcrita e

seu respetivo despachor-
Exmo. ônr. Dr. Juiz de
Direito da Comarca de

Ieragué do Sul: Martinha
Francisca de Medeiros
da Cunha, por seu procu
rador bestame.ínfresstnedo
e constltuido rios autos
da Ação Ordinaria de Des
quite que, por êsse lulzo,
moveu centra João Tho
maz ôebíno da Cunha
diz que, tendo passado
em julgado a sentença
que decretou o desquite
da Suplicante com o refe
ridu, vem, respeltosernen
le, requerer a V. Excia,
que se digne ordenar ii

intimação, por errar-se em

lugar incerto e não sabido

para, no prazo que Ior
fixado por V. Excia., vir
abrir o inventario e dar
andamento ao mesmo vis
to não haver-passado 18
mezes da decretação do
desquite aberto o mesmo

inventario, Tudo sob pena
de sequestro dos bens que
por ventura esrl
verem sob sua adrntnls
tração e de ser o cargo
de inventarlante deferido
;á suplicante. prosseguin
kio-se nos ulteriores rêrrnos
de- direito, sendo esÍétaú�
uada e apensados os au

�tos aos da ação principal.
IN. T. P. Deferimento-Jara
guá do Sul :!4 de feverei-
�o de 1947. assinado) pp.
Luiz' de Souza. "Estavam
coladas estampilhas. esta
uais novalor total Cr3,OO,
inclusive a taxa de saude

jde crS 1,00 devidamente _-------- �

�nutilisadas com assinatu- O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

�
e data por estenso, e (j-

reviadas. "Déspacho:-J
im, com o prazo de trin

ta dias. Em, 24-2-1947-
Assinado) A , Oliveira. uE Vermifugo sua\'e e de prullto
"ara que chague ao conhe eteito Dispensa purgante e dieta!
cimento de João Tomaz SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
Sabino da Cunha, se pas- ME o n. � 2, , e 4

A t' d "t b I'
Precisa-se uma com prática de todos os

sou o presente edital que Proteja 'a saúde de seus filhos (' a sua pró�ria! r IgoS e pra a 01- ,;

será afixado às porta do Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em viana, pt'atos para pare- seIvIços.
,

-

Forum no logar de cos- remedias de, Bandeijas "Santa Ordena�o CrS200,00.
itume, e publicado pelo Compre hoje mesmo llma l.OMBRIGUEIRA Ceia", porta retratos. Es-IÕX1 Informações na A. COMßRCIAL LTDA.

g�:�����iab��o������I� MlNANCORA para o seu tilhinho.

'I
���fosPar�ufr��rit�;t�:o� ,,-

-

JARAG'VA' �
timo que se edita nesta

E um produto ias Labor�torios Millancora deste material está a 1 Posto Ltda.
cidade. Dado e passado I =-- ........1 _O__I_N_V_I_L_L_t_�----__ I disposição de V. S. 'na

1nesta cidade de Jaraguá afamada CaRa Real. Rua Marechal Deodoro - JARAGUA BQ SUL
do Sul, aos vinte e seis

��asa�� �ee��eno�����;�� Clinico �e OI�os, Ouui�os,' .nuril, fiara,antolle quarenta e sete.
Eu Ney Franco,e scrivão Dr .. Arn1linio Tavares
o subscrevi. assinado)
A�i Perei ré! OI iveira-Juis

Professor Cotedratico de Biologia' do lostittuto de Educação de Florianópolis

de dl·rel·to."Esta' 'conforme
Ex·Chefe Glas serviços clinicas e cirurgicos da espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
O original do que dou fé- Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Jaraguá do ,.sul, 26 de
Ex·lnterno por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

-

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

--

...............--_...._---�--,....",...,...-'----f

Fevereiro de

19471
Formado pela Faculdade de Medicina da

� Fortifique o se� e�toma- � ... �
_

O escrivão Ney Franco Universidade do Rio de Janeiro � go, usando dlarlamen- � _

BLUMENAU ·STA.CATARINA �,
tedoiscalix de

� CI_' --;BittcI' Agnia ,

@J!@ ®r@ ®í® ®y®,' ---------�----. Dr. Arquimedes Dantas
°s��e ���� ��16:ir�O ���_e �@!@)®'i@@Y@®Y@®!'@®Y®®Y@@Y@@Y®®r@)@!@)®r@@� lm\\\\�A�&BI\a

prando na
� Tossef Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados

,

@J .il!!Iifih����1W

fa rma C ia N ova � TODAS AS MOL!ES'II'IAS DO ßPßRIlHO H(SPIßßlóRm � Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3431:1
'de ROBERTO �1. HORST {® Encontram alivio imediato com t_ uso do �._ �

a q�e dispõe de maior@5'InCOInpa]:i'av e l@5Regl'sto de' Ra�l'ossortImento na praça e ofe-

P -, I d n
..

P I -

�l�:ç�:uvsal�[:����s� � �I ora ,I! ngll!ß I! ol�nl� �
Rua, .Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA@)OPEITORALMA\J[Sf:::ONDE(::IDO MO BRA�IL -@)
@Ã®� ®;"®.@)'t@ lt®�@J@�@J@@;;@�@)..®@.,i.@��®i.®�@ftl

A partir de hoje inicia-
mos a compra de Arroz ----------------------

em casca. Empregada Doméstica
2xl BRElTHAUPT & C1A.

Precisa-se de um Gerente de Secção
competente no ramo de venda 'de peças
e acessório') pera eurornovels, que esteja
quites com o servíço militar.

,

Pretensões e referências, informando
o estado' civil, pare caixa postal, 55.

CURITIBA - Paraná

Casa. de �.oveis IVitõrio Lazzaris

� Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova tê'
� .Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

se Vidros. Molduras para Quadros, qualquer
tipo. - CAIXÕES FUNERARLOS

'Em estoque e sob encomendas.
Enfeites' para Caixões Funerários.

It·

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustíveis - Acessorios - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -

Gazolina e Querozene em litros e

,\ em c·aixas.

Atem1e dia e noite, á qualquer hora.

TeJefone n. 40.

O snr. Agente postal Telegrafico pede-nos
tornar público que termina no fim deste mês o

prazo a revalidação deregisto dos aparelhos de
radio naquela repartição. 3x1
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o SR. NEREU ,RAMOS

Aos escolares de
Rib. Grande.

! ner056S nas referências
á minha pessöa, á minha
vida. -Essas apreciações,
partindo de meus pequeni
nos petrlcíos lindos botões
que amanhã desabrocha
rão numa floração mera

vilhosa-sêo singularmente
gratas á minha emotivida
de.
Os aplausos que vocês

me mandam, na pureza
das suas conciências in- ---��-������------�-��������·���·���E�-P�-E�-N��D��I-fantis, valem pelo melhor Faça boa digestão, usen- � A A BA

.

prêmio que eu poderia de- do, antes das refeições, � • .•
.

.

selar para a minha ativi- um calix de

�
, � _

dade de edmlnistrador e Bitter Aguia Assembleia Geral Extraordinaria
de politico. Em todos os

�����
instantes da minha carrei-

ra, tenho sempre o pensa
mento voltado pare as

crianças, pare essa multi
dão de pequeninos entes.
a que devemos tudo pera
que, quando chegar a vês
de assumirem as

.

respon-
sabllldades que ora pesam r IMPOSTO SOBREsôbre os nossos ombros,
estejam perfeitamente epa- A RENDAtelhados pera a obra que
os nossos maiores nos

confiaram e que um dia
também confiaremos a o

bra do engrandecimento
do Brasil.
E o que noto em voces

- atraves dessa singela ex

pressão do espiriro e do
--------

coração dos escolares de
minha terra,' é profunda
mente confortedor.

. Agradecendo as home
nages, eu envio aos seus

mestres o meu cordial a
plauso e a vocês a minha
comovida palavra de fé.

Nereu Ramos

COIIRA CASPA,

&QEDA DOS CA·

BUOS 'E DEMAIS

AffCÇOES DO

�OURO CASÊlUDO.
Acusando o recebimento do prOfessor Giardini Lenzi, o sr.

jornal "A Escola", editado pelos Nereu Ramos, vice presidente da
alunos da escola de Ribeirão República, escreveu ao menino
Grande do Norte, regida pelo Euclides J. Garcia, diretor daque
----------- Ie jornal a seguinte carta:

Meus queridos ' amigui
nhos ..

Tenho diante dos olhos,
neste momento em que
lhes escrevo, o número de
Setembro' do Iornalzlnho
"A Escola", que voçês
me mendaram.
Encontrei o sôbre a

minha mesa de trabalho
ao voltar; cheio de sauda
des da pátria, de uma via
gem a terras distantes, em
missão do Governo do
Brasil.
Não poderia ser maís

emocíonanie o meu contac
to com a vida brasileira.
depois 'de rentos dias de
ausência:

N!lquelas 'páginas manus

critas, que enlevadarnenre
COMUNIQUE-SE li linha, por linha, vejo o

As)-Ten. Leônldas C. esplrlro e o coração das
Herbster crianças do interior do

Prefeito Municipal meu Estado, hum belo es-

•
. forço por se exteriorizar,

Portaria de 19 numa admiravel iniciativa

d M d 1947 I
de aperfeiçoamento, num

e arço e • louvevel impulso constru-
O Prefeito Municipal de tor.

'

[aragué �o Sul, resolve: I Esse esforço de vocês
. Alterar:

, .
enche de júbilo o meu co-

A
. esc,a�a de férlas d�s ração de catarinense, porfunclonérlos desta �refel- que é uma expressão feliz

tura. a�ex� a portarte de do nivel elevado dos es- "MEDICAÇÃO AUXILIAR
22 de Janeiro de 1947, na colares de minha terra. NO TRATAMENTO DA
parte que se refere ao a- Não são realmente todas 'SlfIUS".
manuense, padrão "1", as escol�s, nem todos os

-

I.

Raul Massan���o, mercan- grupos de colegiais que 1 ,';f: •

- do as suas férias pera o.
conseguem possuir uma .

IA

de brí d t·
.

. Z UMA DOCMÇA .,,,,,vt__mes ,a rn o corren e tão feliz -expressão do

es-j HUI.
TO �"lf;I'oaA !'ARA A f""-

ano por conveniência do ...... .

t'
MíLIA II "'A"" A RAÇA. COMa

'. pirrro associa IVO, que UOA .0 .. AUXIUAR HO

",,"AT"'Iserviço. tanto concorre para o a- .._TOeotaSIESR ...NOIJ:P'LA.E1.0

C
.

I
US. ca

omumqu�-s.e perfeiçoamento da socle- __�"'!lI
Ass)-Ten. Leônldas

_

C. dade, como êsse jornalzi.. 5f,�; I, "I .\ I

I

_ J:i�rbster nho que vocês publicam, _
U � r � I �l.....1...' .................

Prefeito MUnICIpal tão bem feito na sua in-
gênua símplícldade, de
tão dôce sabôr ne sua

despreocupada modéstia.
Vocês foram muito. ge-

�------'-------------�'-o,

TÓN,CO �A-pU:ÀR.
p'à!!. Exé�li�CIA

Amendoas descacadas,
passas de uva em pcts,
e solta, Ameixas, Pece
go�, Peras e Cerejas em

conservas "Detrio .,

acaba
de receber a Casa Real.

I
Em artigos de couro

como jogos Cintos e Sus
pensoríos, Carteiras com

porta nickel em lindos
estojos etc., V.S. encon
trará o maior sortimento
da praça na Casa Real.

Convida-se os socios desta Associação para
uma assembleia de emergencia a realísar-se no

día 26 quarta-feira, as 20 horas na . séde
.

social,
afim de tratar de assunto de maximo interesse.

A. DIRETORIA

Portaria de· 18
de Março de 1947.
o Prefeito Municipal de

.Iaragué do Sul, resolve:
Designar:
Os funcionários Guilher

me Hering e João A. Za
cko pare precederem o

levantamento das arees

das casas do perlmerro
urbano, ocupadas pelos
seus respectivos' proprle
rarlos.

CLUBE jARAGUAENSE
Assembleia Geral Ordinaria

Encarrega-se do preen
chimento das declara
ções e do pagamento o

escritorio de
Franelseu .'iseher

Rua Marechal Deodoro
. N° 204.

São convidados todos os socios á reunirem
se em assembleia geral ordínarla., no dia 30 do
corrente mez, as 3 horas da tarde, em sua séde,
para elegerem uma nova Diretoria, em virtude
do § 10- do artigo N° 11 dos estatutos desse Clu
be.

Jaraguá do Sul, 10 de Março de 1947;

p Diretoria - Alfredo KrauseEmprego
Presíza se de um mo

cinho que saiba. escre

ver á màquina, no es

critório de Francisco
Fischer - ,Rua Mal. Deo
doro N.204.

n==:::--::=============="Tf
11 Dr. Renato 'Waltgp
::
!! MÉDICO
H
11 CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

..

H Com cursos de aperfeiçoamento no
. II

ii Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos Aires. g
ii Doenças de Senhoras - Partos - �Iinica 1�
ii Geral de Adultos e Crianças. li
il Consultório e Reside�cja: - ao lado da Prefeitura Municipal. li
ii TEtEfONE N. 3 li
ii Jaragoá do Sul 8tH. Catarina il
.. ::

3xl

;;I�'•••• :••"••""••��••"."••••,.';�
II CIMENTO!
· .

I 1. Temos pera
•

• pron:-a ernréga.
: Engenho RÀU Limitada
· .

r;i··*··:·..:;..··.··.····�·�··...··,.,··,:·*··4!1'
I·Dr. Waldemiro Mazur'echeß

®.sa 81 laU81
Rua Mal. Floriano 11. 152 - JARAGU.A

Clínica geral medico - cirurgia .de adultos e creanças
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-surtas

Indutotermia - Bisturi-e1etrico . Electro-cauterizaçäo
. Raios lntra.vermelhos .e azuis.

· Cascas de Ovos lin
das cores bem como

outros com flores e Ovos
de madeira, todos os ta
manhos e preços só na

.
Casa ReaL
I--------.--�-------

IIIIIU .....TI._

nc"ÓFtJL.AQCasca de Cacau, exelente
chá, V.S. encontrará ne

Casa Real.
1:6'PtNHU

Coneio do Povo
�LOU"á.a

1'li! ..11.....

",,,nTlt_

MAHCHMI

"EUIUt DE NOGUfmA Ir,'I OQ�.HIEC!!2IE') tiA 1$5 ....Núa

lV_ml-u ��OA_��:._

Avisamos aos nos

sos presados leitoros
que estamos proce
dendo a cobrança das
assinaturas para o cor

rente ano.

t A�r�f���;!�:��âdOS co-

municamos 'aos nossos parentes, amigos e

conhecidos, o falecimento de !I0sso estimlldo
esposo e pai

Walter V,iebrantz
as familias enlutadas vem externar, por este

meio, os seus sinceros agradecimentos e ma

nifestar o seu reconhecimento as pessoas ami·

gas e de 'Suas relações que as confortaram
durante o transe. por que passaram e tambem
a todas a pessoas que enviaram'· corroas e

f1creg e acompanharam os restos
-

mortais d

ultima morada.
-

Gonvidam paia a missa, que será cele
brada dia 4 de Abril, ás 8 horas da manhã.

Vva. ZELMA VIEBRANTZ e familia.

�tRHENTo
�ttlErROSOFICIAIS ��APATEIROS

I Oficiais sapateiros encontrarão bôa

colocação na .

Fabrica de Calçados Yara S. A.
Deodoro

Jaraguá do Sul
--------------------ii!

AVISO
Posto JARAGUA Ltda

Vacinas contra '0 tifo Oomunica aos seus distintos fregue-
ze8, que no corrente mês de Março, não

A Delegacia de Higiene avisa a população efetua serviços de concertos de pneus e
desta cidade que está pl'oced�ndo á vacinação con-

cargas de baterias.
tra o tifo. _

AlP" PM-M. •

(Marca Registrada)
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