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Moção FES -. Cambio Negro· A voltá de Chapecó - O foguetório de Urussanga - Regi·
mente il1terl1o • O 10• Vice-preside'1te.

minuto em silencio home- Pediu então a palavra I sões feitas as residenclas
nageende os expedicio- o deputado da minoria sr. dos udenlsras em Llrus
narios que tombaram no Konder Reis, que mandou senge, por, ocasião da
campo de luta. a mesa um pedido de in- posse do sr Aderbai R.

.

Com a palavra o sr. formações ao governo,"so- da Silva -e pedindo pro
Armando Celil Bulos, em licitando informações so- videncias ao governo pa
nome da bancada do PSD bre as medidas que o go- re garantia daqueles cor

associou-se a homenagem, verno tomou pera beretea- religionarios.
tendo ainda falado brí- mento da vida e tambem --------------------
lhanternenre sobre os fei- as de combate ao cem- O Imposto Predl·aItos da feb o deputado sr bio negro, especialmente

,

Ricarte de f'reltes, tarn- de automovels, pneus etc.
bem da UDN. Hisroriou longamente o

Aprovada a indicação, fundamento do seu pedi
a Assembléia e roda éJ as- do, sempre debaixo de
sistencia prestaram a ho- aplausos das galerias e

menagem requerida. dos colegas, citando da-
Logo depois obteve a dos sobre o vergonhoso O, sr. Prefeito Munici- redura, onde com uma

palavra o deputado da contrabando dos artigos pai, que segundo se afir- penada tirava-se um pre
UDN sr. Weldemar Rupp

I
tão necessarlos ao desen- ma está prestes a deixar dio de um cidadão pera

que apresentou uma mo- volvírnento dos transpor- o cargo, quiz legar pare nele eboletar-se com o

çäo de congratulações

pe.,
res rodoviarios. ôecun- o seu sucessor e ao par- seu clube e. depois, quen

Ia extinção do Territorio dado pela palavra do sr. tido do qual faz parre uma do a politica apertou, de
do Iguaçú e a incorpora- Calil Bulos deputado pes situação precária e bem volveu-o ao primitivo do-

çäo ao Estado de Santa sedisra, foi o pedido apro- desegredavel. no dando a prefeitura cer-

Catarina do municipio de vado. ca de vinte mil cruzeiros

A' MENSAGEM Chapecó. Passando-se à ordem Alem das estradas, que de prelulzo.
'

Sobre o assunto ainda do die, foi feira a eleição estão intransitaveis, dan- Pois é. O sr. Prefeito,
falou o leador da maioria da 1 a. vice-presidencia, do enormes preluízos a com uma portaria, revo-

PR
sr. Antonio Nunes Varela, vaga em virtude da re- lavoura e ao comercio, güu um artigo de uma

ESIDENCIAL havendo troca de
.

apartes nuncia do sr. João José resolveu incompatibilizar lei, sern dar satisfações
entre as duas bancadas, Cabral, obtendo o sr. Rui a populaç�o da cida.de ao Conselho Adrnlnlsrra-

----- afirmando a UDN que a l Cesan feuerschuete 19 vo- Com os u.ltlmos pessedis- tivo ou Departamento das
A mensagem que o se- 2.632.968.265,50. representação do partido tos, o sr. Lopes Vieira 1 tahs que ainda o ,acdomPda- MUNn!CiP,alidades. ')ohor Presidente da Re- Aconselha a necesslde- majoritario não havia pro- e o sr, João-Ribas Ramos. n evarn, aumentan o e ao e ter coragem.

publica dirig'ju ao' 'Con- de diã�ul'gerrte reforma trl-. pu�nado pela exHn��o e 11, tendo �,ba-ncadc:t·-ude. 309 -;e 400%. o, i�po�to Resta saber se o caso

gresso Nacional, por oca- bufaria, num molde a for- recuperação daquela rica niste votado em branco. pre�lal, E'rovocando geral fica nisso, 'ôú 'haverá al
slão de sua abertura, do- mação de capitais, des- gleba cererlnense. Ao fi - Por ultimo usou da pa- lndlgneção. guern que' o faça voltar a

cumenta detalhadamente à �ertando a iniciativa

paro,
nal a moção

. f�i aprova- lavra o leader João ,Jose Pa�a ral proceder, le�� razão do desespero em

vida do país, estudando- tlcular e incemivando a da por unanlmldade de Cabral, que Ieu um tele- brou se do tempo da dI que se acha.
lhe todos os problemas produção. votos. grama relatando agres- • " •vitais e ventilando as me- O imposto de renda

MUDAS f t·f 'o t· Ididas pare a solução. contribuiu pera d Receita

Notas e Not'I·cias � .. �_�__..
·

__t�.l�t��_@_tta_m�.t�t�Depois de situar a vida com Cr$ 2.349.785 586,00; -----------------�-----------------

I

interna, desde o golpe de o imposto de 'consumo Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, Jabotica- I

29 de Outubro, quando C $ 5 886 3 3570 beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniferas, PaI·com "r . .0 1.3 , . meius, etc., etc.
começou a reconstitucio- A dIvida interna é de O Conselho de Comer- -x-

• PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO
,na�pação, teve o chefe do Cr$ 9.965.458:534,00 e a cio Exteríür fixou 05 pre- 80% dos hospitais bra- Leopoldo Seidel- OORUPA

gO\lerno de demorar-se externa é de: ços-teto para a venda, ao sileiros não tem Raios X. • •em prolongada exposição Emprestimos .em libras consumidor dos automo- 68% não tem laboratotios .-

da Vida politfca e admi- � 74.104.045-9.9. veis das fabricas ford e de a[\é!lise e 500;0 não tem eleições de dezembro de majoraram a média geral
nistrativa, para passar· em E.mpréstimos em dóla· Chevrolet. ambulatorios, Enquanto is- 45, os comunistas obtive- dos preços em 1.6 por
seguida a politica externa res US$ 110.074.045,00. Os da marca "Ford" so, a população brasileira ram em todo o país cento durante a semana
adotada pelo Brasil, a Empréstimos em fran - Vão desde Cr$59.300 até tem pelo menos 25% de 511.249 votos. Agora, ter- terminada a 9 de março
qual não se desviou de cos frs. 502.093.962,50. Cr$ 61.000,00, sifiliticos, 50% e vitima minada a apuração do corrente. Situando-se a
sua tradição. Em 1946 foram feitas conforme o típo-Os "Me!'.,-, de parasÍtas intestinais, ha pleito de 19 de Janeiro, 148.7 por cento da média
Dedica logo depois um amortisações de libras cury" vão desde Cr$ ........ �OO mil tuberculosos, al- os comunista5 consegui- de 1926, o Bureau de Es:estudo especial sobre õ 1.751.704-0-0 e em dóla- 46.600,00 até Cr$ 62.000,00 guns milhões de impalu- Tarn,' 390.808 ",ou sejam tatística TraBalhista reve

poHtica social, dando de- res 6.452,600,00.'
,

Os «Lincoln» vende-·se dados, 700 mil, tracoma- 120.442 votos a menos. Ia que os preços nos
talhes p�ra �efender. a I O ouro propriedade do desde Cr$ 76.000,00 até tosos, 72 mil cegos, 100 Esse fato vem demons mercados primàrios foram
populaçao do mfortuOlo e Tesouro Nacional monta Cr$ 125.00000. E os mil doentes mentais. A traI' que, apesar do movi- de cerca de 11 por cento
da miséria, �ão esqu;cen- a 314.881 qUilos íl0 valor I «Chevrolet», �stão a ven-I população em geral não mento lançado pelos co- inferiores ao nivel máxi-
do a educaçao e saude. de Cr$ 7.096.389.907,80. da desde Cr$ 41.250,00 I se educou contra. os aci- munistas, no corrente ano, mo de maio de 1920. Nas
Os 5 .gran�es inslituto.s A reforma bancária é até Cr$ 53,000,00. dentes nem se protegeu I pela "campanha de u� últimas quatro semanas,de prevldencla, e das cal- aconselhada prevendo-se -x- contra as epedimias. milhão de votos", os par- o aumento foi de 4,9 por

x�s de aposentadoria pre- a criação de um Banco O deputado Rui Santos, Apesar de todo esse tidários do crédo verme- cento, e de 57,4 p,or cen-
vIram para o corrente ano Central e outros de cre- aéaba de fazer no Con- quadro, a Comissão de lho estão considerando to nos últimos 12 mêses.
u�a arrecadação de 4 bi- dito especialisado. gresso Nacional, uma' de- finanças não concordou melhor as coisas, e vão
Ih?es, 132 milhões, 711

, A ultima parte da men- claração que bem demons- em conceder verbas mais a'bandunando lentamente
------.---

�ll e 670 cruzei�os_ e Lima sagem trMa da Seguran- tra a pr�cariedade da as- amplas para um plano de as fileiras do partido' de 1 ·__

�fh�zas 4de 1 b�lhao, 938 ça Nacional, estudando as sistencia social no país. saúde, No momento, ape- âmbito internacional.

I � G
·

IlumI �es, 11 mil e 8'23 remodelações feifas nas Segundo esse deputado, nas 50 milhões de cruzei- -x- nmornla acruzeiros. nossas forças Armadas. ha no Brasil apenas ........ ros do Fundo de Assis- Washington (USIS - A U lJ lJ •

.

A parte politico-admi- 15.000,00 leitos nos hos- tencia Hospitalar são dis- produção de calçados nos
mstratlva est:.<da os diver- Biscuis, jogos para Café pitais. tribuidos ás Santas Ca- Estados Unidos atingiu
s�s aspe.ct?s da econo- e Chá "Mauá" possue um - x- sas existentes. É preciso, a 530.000 000 de, pares em I Escrituração Mercan-
mIa .brasllelra, apontando grande stock a afamada Refere, a seguir, dados portanto, aumentar a recei- 1946, sendo este o maio!' til· Contabilidade -

medlda� para o seu de- Casa Real. extraidos da mensagem ta aplicavel de modo a, nível já registraçlo nessa Registo de Firmas:-
�envolvlmen!o, �omo se- presidencial. segundo os dentro de 5 anos, se con· indústria. A produção de Defezas fiscais .

. JB:m, c: colomsaçao, meca- quais possuimos â 4a• seguir pelo menos mais 1945 foi assim ex<:edida Contratos _ Naturali-msaçao da lavoma, COo- parte do necessario para 10 mil leitos no interior em 45.000.000 de pares ou
perativismo, divisão das internar a 5a parte dos tu- do país. seja em 9 por cento',

.

As
grandes glebas, confecção Na hora do berculosos. Para os lepro-

'

-x- remeS5as alcançaram ado Codigo Rurãl e a si aperitivo,tome so são neces'sarios 100 Diz a Agencia Nacio� mais de um bilhão e meio.
tuação de cada tJroduto -mil leitos e só contamos nal que: de dólares, preço de fa-

'

que tem expressão eco- Um Calice
com 50 mil. Em .vez de "Terminadas as elei- brica cifra também sem

n�mica, alem do grande de 110 lJIilleitos exigidos para çôes em quasi todos os precedentes.problemZi dos transportes. doentes mentais, possui- Estados, é possivel le- - x-A Receita Geral no ano O·lll'ER AGUIA mos 20 mil. Para 220 mil vantar as e"'tatl'stic""" do W h' t (USI�)' Ode 1946 foi de Cr�. .

. .

.., "'o.:> as JOg on v
- s

11.569.575.689,20 e

...

·a des� doentes de clinica geral, eleitorado do Partido Co- aumentos de preço regis-
Puro todas as entidades soma- munista do Brasil, consi- trados em todos os gru- FOGO - ACIDENTES -

peza foi de Cr$. . . . das perfazem 85,000 lei· derando os dados oficiais pos de utilidades,. com TRANSPORTES - AUTO-
14.202.545.954,70 havendo tos, quase fodos nos cen- fornecidos pela justiça sensiveis elevações para MOVEIS.
um deficit de Cr$ . . . tros urbanos. eleitoral. Assim é que nas os produtos agrícolas _..

Sob a presidencia do
sr. José Boabald teve lu
gar na semana passada
uma agitada sessão da
Assembleia Leglslatlva Es
tadual.
Logo depois da leitura

e aprovação da ata ante-

rior, pediu a palavra o

deputado udeníste senhor
Bulcão Viana, que pro
nunciou brilhante e longa
seudação aos nossos bra
vos soldados que comba
teram na ltalia, pedindo
que a Carnara ficasse um

O sr, Nunes Varela de.
clarou então que o sr. Go
vernador logo que soube
dos fatos pelos jornais.
determinou a Secretaria
da Segurança Pública que
rornesee energlcas provi
dencias

Com os Correios

Majoração de 300 a 400·/. - Como no

tempo da ditadura.

São inumeras as recla- ante de Corupá nos pro
mações que tem os recebi- curou apresentando tres
do centra a má distribui- numeros recebidos de uma

ção da correspondencia vês, quando os procura
postel e especial do nos- semanalmente.

'

so íornal cuja entrega á Para que possamos con

repartição postel e feita troler a entrega e ver

pontualmente e depois de quals os funclonarios des
conferida dando-sé com cuidosos de sua obriga
freqüencia casos de troca ções pedimos aos nossos
de exernplares e mesmo assinantes que nos cumu-
falta de entrega. niquem toda irregularide-
Ainda ôntem um essi- de que observem.

sações - Cobranças -

Serviços Comerciais
em gel'é�J.

Seguros
�'YPIRANGA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia Internacional de Capitalização
Amortização de Fevereiro de 1947

No sorteio de Amortização realizado na séde da COMPA

NHIA, com a aaslerencla do Fiscal Federal, ne presença
de portadores de TITULOS e do publico foram as seguin- I

res Combinações Sorteadas.

E.D.U. A.N.U. J.P.Z. S.L.U.
H.P.T. U.K.Z. P.K.Z. O.E.O.

Todos os portadores de Titulos em vigor são convidados

pell! COMPANHIA para receber os seus premies pelo reern

bolço garantido na séde.de Companhia ou por intermedio qe
suas Agencias locais. A COMPANHIA INTERNACIONAL

DE CAPITAUZ;AÇÃO é a uníca Companhia de Capitalização
no Brasil que oferece as vantagens de sorteio progressivo
devolvendo desde o inicio do segundo ano de vigor do titu-

lo as mensalidades pagas junto com o premio.

Agente nesta cidade

Matriz: .JOINVILLE

III

ERICO· BRUHNS.
III

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
I N f L AM,.. ç Ö E 5,
CCCCIRAS,

F R I E I R A 5,1
'ESPINHAS, Erçj

fabrica de Calçados

VARA S.A.
Serviço Militar

(Sob Administração do Governo Federal)

palt. a lelSA I)gl�B)1W. 1!lIGIIIUl
MalllflMel III EI••&'I�

5x1

BAZAR CARIOCA
de Artur Klug

Está cooperando com a economia do Povo.
Mantendo preços relativamente baixos. Calçados

para homens e senhoras, etc" das melhorp.s proce
dencias do Paiz. - Artigos para Senhoras e Cava
lheiros em geral.

VISITEM-NO SEM COMPROMISSO.

Mal. Deodoto, .501 - Jaraguá do Sul.5xl

Oma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

, rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP,'470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclo!'l'

APARll.GS .E MI8gtie
BOMBAS paTa uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.

servindo até 50 metros de profundidade.

ArtngfJ)§ lE�etrnc(Ü)§ IDar� (Ü) �r
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a '1.ualquer

pedido de instalação de luz e força.

C I Frledrlch ôtuhlert I���,
..
y
..
y
••-::

�.M��cos de Souza� Silva: c ....... ·...rr.......:· .:J :" ,�.:,::,:.:,::r·
• �..

•

...c

Sebastião de Borba, Vito- CASA LO iHAR so N NE N H O L
rino Cerutti, Geraldo s-

Li:
m

chióchet, Alvim RaturJde, ::
-

�::
Afonso ôothsal Tobias

1::
. ..- . f::Mueller, Alfredo Ehlert,:: Recebeu um grande e llndlssímo sortí- ::

Antonio Haepfndr, Fran- �: mento de g
cisco José Adam, Estefa-:: A n T I G O 5 f::
no Likorski, Emilio Ernes- g K, m
to Deseher. Brudo Fischer, til PARA O INVERNO g
Alfredo Wendt, Brano:: ::

Kestar, OHo Krtrschenskl,

tg
::

Alfredo Alberto Bodden. :: CASACOS e CAPAS ..

berg, Eugenio Kuhl, Vicen- g vara senhcras ( dos mais moderno) ..

te C, de �Oliveira, Cons-

(::j
LÃ para CASACOS e VESTIDOS

::

tanríno Rosa, Frederico

�;l ( artigo Iino )
..

Parray e Germano Gia-,:: CASACOS e BliUSAS
::

comozzi. ::
Ih d 1- (d Ih )

_________

:: ma a e a os me ores ::

L I � Il mj
CAPAS de GABARi)"iN'E - CAPAS CHAN- l:

.

. m TUNG - CAPAS GAÚnHAS - CAPAS ES· li·

tNHOLAS
- SOBRETUDOS - TERNOS ::

Artur Müller, Oticial do nASEMIRA e B� H

�,'g2��,��·ila;�g:: �!'��� :.:��..�..:..���.�.��::.:� �
Estado de Santa Catarina ��,

...:.;..."*...:.;.. ,�::.:� ,�
Brasil.

.

Faz saber que comparece- s::G;<��s::G;<���m<�s::z!®s::z!�����s::g::(w��

ram no cartório exibindo os
�����������I::a:S�������

documentos exigidos pela lei � Adolf Herm. Schultze �OOafim Je se habilitarem para m:s
casal-Se: 00 MARCENARIA EM GERAL

.

Edital n.2193, de 1-4-J947. 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
Donato Manoel José 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00

Soares e Catarina Lei- 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
tbold. 00 de Mobi}iaS, especialmente para escritorlo. 00
Ele, brasileiro. solteiro. 00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE: ;lavrador, domiciliado e � Dormitarias, Salas de [antar
residente neste distrito rn Cópas, Escritcri JS, Moveis rusticos e outros. �

em Francisco de Paula, zes �

filho de Manoel José So- 00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00
ares e de Elsa Lenzi So- � Cadeiras

;ares.
� Poltronas fixas e giratorias

Ela, brasileira, solteira, 00 Mesinhas de c,entro e para radio

lavradora domiciliada e 00 E el1�re mUlt?s outros, a" "
00

residente neste distrito 00 Caixa Registradora ma:c� �ECORo. 00
em Garíbaldl filha

'

de I �
Afamada pela, sua ehcl�Dcla, substitu

I.João Laíthold e de Ca- indo as Caixas Registradoras de

tarina Nass. � eleva�o custo.··-------
� Toda a MercadorIa á pronta Entrega
00 RUA RIO BRACO, 964 - TBLEFONE, 7'!J 00
00 Jaraguó do Sul Sta. Catarina 00
OOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOO��OO

A J. A. Militar de Iare
guá do Sul, leva ao co

nhecimento dos lnteresse
dos o seguinte:

Assembleia Geral Extraordínaria Certificado de Reservista. A
--_-- Junta recebeu os seguiu-

São couvidados os senhores acionistas a com-
res certificados de reser

parecerem á assembléia geral extraordinária, a rea-
viste que serão entregues

Iisar-se em segunda convocação, no dia 14 de abril aos lnreressados, median

deste ano as 8 horas no escrltõrlo desta sociedade te as formalidad�s legals

pare deliberarem sob;e a seguinte
'
nas segundas-feiras, das
.14 ás 16: horas: Rodolpho

ORDEM DO OrA Brandt, Henrique Draeger,
1°. - Discussão e votação da reforma dos es- Alfredo Witt Mario Bor-

ratutos e aumento do capital social; tolini, Edmundo Vogel,
2°. - Assuntos diversos de lnreresse social Afonso Rarnthum, Queri-

-x-x-
no Nicholettl, Roberto Rc
berto Rôsa, Martim Bal-

Se nessa Assembléia Geral Extraordinaria não sanelli, Artur Correia, AI-
houver numero pare deliberar, ficam desde já os se- fredo Blank, Gerhard G.
nhores acionistas convocados pare a terceira, a rea- R, Schlup, Paulo Hausen,
Ilsar-se no dla 21 do mês de Abril deste ano, no Hilario Gedorrt, Felico E
mesmo local e com a mesma ordem do dia da con- duardo Demathe, Heinz
vocação acima. Engelmann e João da ôll-

Ieraguä do Sul, 24 de Marçoríe 01947. va. INFORMAÇÕES; Pa-
ra prestar informações de

SILVESTRE ST.RZALKOWSKI verão comparecer a esta
Diretor presidente Iunte os cidadãos: Willy

VoigtJunior, Willbert Gros- ---......
-.-----

skilIga Victoldo Klowaoky
e Alft'edo A. C. schulz.

MÚLTAS. Foram mul-
tados em C'100,00 por
não terem se apresenta
dos no" Dia do Reservis
ta", os cidadãos:
Gustavo Bleich. Alfredo

Schuenke, Gustçvo Emilio
I{rueger, Roberto Junkes,
Erich. Kuhl, José Dal-Ri,

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

afixado dui ante 15 dias
..
Si I Resultado da ríla extraída em,Nereu Ra ..

algucm souber de algum Im-

d d·
peJimento acuse-o para os mos aos 30 e março o

. cerrente, em

tins legaes. b ííci d t
- d 19 :

ARTUR MÜLLER, oficial
ene ICIO a cons ruçae a reja.

1'. premio, quadro Bom Pastor � n. 20 - Irace
ma Rosario. Guaré-Mlrirn.

2'. premio, Almofada de Lã - n. 510 - Altino

Ferrazza, Nereu Ramos.
5'. premio, jogo Sobremesa - n. 264 - Tere�}1.ha

Fagundes, Jaraguá. ·w

4·. premio, Jogo de Café - n. 275 - Antonio Bas

sani, Jaraguá.
5'. premio, Licoreira. n. 315 - Angela B. Stin

ghen, Jaraguá.
6'. premio, Almofada Bordada - n. 241 - Getulio

Rodrigues. Nereu Ramms.
7'. premio, Jarro de Vidro - n. 178 - Roberto

Stein, Joinvile.
S'. premio, Toalha para Mesa - n. 382 - Gusta

vo Sarti, N�reu Ramos,
9'. premio, Arbum p Retratos - n. 302 - Atilio

Dematê. Nereu Ramos.
lO'. premio, Jogo p. Creanças .. n. 252 - Helena

Sarli, Nereu Ramos.

Vende-se
Uma bicicleta em per

feito estado.
Tratar na A COMER

CIAL LTDA.

Aviso
Proibo terminantemente

a todas as pessoas de
deixarem seus animais en

trarem em minhás planta
ções. Não me responsabi
lizo por prejuizos aos que
não saibam respeitar as

propriedades alheias.

GUILHERME LAFFrN

Aluga-se
Uma casa de material, com instalação elétrica,
todo conforto.
A Estrada Jaraguá,. emfrente o Cortume Jaraguá.
Tratar com o Snr. ARNOLDO L. SCHMITT

----��_._---,--------(:

VENDE-SE
Um terreno, sito a Estrada Nereu Riilmos, com

plantações, carro com dois cavalos bon�,.dois e�
genhos, sendo Um de açucar e outro de farmha, ma

quina de forragem, e cinl:o cabeças de gado.

Tratar com o Sm. ANTONIO CALIXTO BORGES
Nereu Ramos

I
Dr. "Wal�emifO MaIUre'C�en

,eilSa DI SaUDE
Rua M�L Floriano ß. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças·
- P·artos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

_ Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electra.cauterização
- Raios Intra.vermelhos e azuis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Preícnura M1lllIDlnCnlDali dIe
JJarazuä dto §1illli

ReqlJerimentos Despachados
18 -2-47.

� , �
posto.J�RAGUA Ltda.

RUB Marechal Deodoro _:_ JARIlGUA DO SUL

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustlveís - Acessorloa - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -

Gezollna e Querozene em litros e
em caixas.

1916-Carlos Ristow, bras. reque transf. imp. de
um carro de mola adquirido de Guilherme Krügar.
Idem.

.

1917-Godofredo Hein, bras. requer transf. imp.
de uma bicicleta, adquida de Edemundo Geerg. Idem.
1918-Empreza Transporte Ltda, Firma brasileira,

requer transf. ímp. de um caminhão de carga, adqui- ..oiiIrido de W. Weeger. & Cia Ltda. Idem. ::.;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;==;;;;;,;;;-;;;;;-;;;;�....=1962-Frederico Loesel, bras. requer licença cons
truir um Bungalow em alvenaria de tijolos, em sua

propriedade, sito a estrada Irapocu-Hanaa, (ZONA
RURAL). Idem.

'

1964-Severino ôchlochet, bras. requer licença pa
ra fazer reforma no galpão existe nte nos fundos de
sua propriedade, sito õ Rua Barão do Rio Branco,
nesta cldedz. Idem.
1966-Davi Murara, bras. requer Ilceça pera cons

truir uma casa de madeira em sua propriedade, sito
a estrada Retorcida neste municipio. Idem.
1967- Bruno Manke-bras. (Presidente da Comu

nidade Evangelica) requer licença pare fazer uma

modificação no predio da ex-escola da referida co
munídada sito a rua José Bonifacio nesta cidade
Idem.
1969-lIca Rau de Mio, bras. requer Alvará de

licença pera mandar executar pintura tnrerne em seu

prédio sito a rua Marechal Deodoro da Fonseca.
Idem. '

1970-'-Conrado Dinter bras. �equer licença constru-

�i�:��;;:���i�!:!�{��:;i::::::�I::�n::�r::�:��:r
..

�:;-:�a�=a�, 1�:::���:�:::;:;�::::�::;::E�;:E:::��::�:r,�:���um mausoleo na sepultura de Hugo Krambolz inhu- ti.

I GOl lOMODIGUEIRA MIUAllCODAmedo no cemiterio municípel de Corupá. Idem.

,US. '. '

.

, v·eßrmitUgO snua\'e e de Ip'ronl1to p'1980-João Tarnentnt, bras. requer licença pare
estabelecer-se com generos alimenticios, a estrada-
Itapocú, Idem. \I deito Dispensa purgante e dieta!1981-João ôruy, bras. requer licença estabelecer-

Öa-Ü �� m�I��r�� G
'IP I SERVE PARA QUALQUER IDADE; CONPOR-se com Fazenda a varejo e Açouge a estrada Rom-

I.
I ME o n. 1, 2, 3 e 4pland. Idem

Proteja a saúde de seus filhos e- a sua própria!1982-Dedl'o Domingos Pase, bras requer transf. Evitará muitas doenças e poupará dinheiro emirnp. de um bicicleta comprada de Vito Ewad. Idem. m' ai' Q haratn Q
.

remedias1985-Inácio Engel, bras, requer transf. de uma I I) U U I) Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRAbicicleta, comprado de Eugenio Soares Filho. Idem.
�. MlNANC!lRA para o seu tilhinho.1984-0swaldo Beyer, bras requer transf. imp. de --------..--., .

d I d d AI S I. ;I. .

E um produto des Laboratorlos Minancorafu��.a!ro. e> avçura_fom_pra"O. e. vino tratmann
1»' FRODUTO Df\ ·It _ J O I N V I L L E

.
1982-Carlo� Elchsradr, bras. requer transf,

imp'l
ir � t

o � tr � �1 m
de um carro de lavoura vendido a Leonardo Sado- l!.lill� 1ill.§ I rna �e \LallcaM ([))§ 'II !!�,..-::- � ��••••••.••••••••••• �� i -

wískl. Idem.
Ir 1h 17 - �Q t\ " �: FARELO DB AR- 1� I Tome, sa��e, usando,ca�;:7de J���u�:h��!dr:r�s/i���;ra�:�ii��.P ��eu:, \ur(Q)§�ltlLCA�rWs�R,�1 U)o �o , ��. �PN1ffI���1?6bi� lf â�r:�t������o, o gran-

1988�Paulo Hübner, bras. requer transf. imp. de

� JARAGUA DO SUL

_J
b encontrarão no:� . BITTER AGUIAuma bicicleta, vendido a Marcos Pereira. Idem. '

t. .{1989 -Emilio Marcos Verbinen, bras. requer baixa SANTA' OATARINA � Engenho RAU Limitada �):�titili��d�m Iâ:�o de lavoura, por achar-se o mesmo _:;;.n_.·f!q;..I_�.� !iÊ��� �6EDi�:�t�lNUT�LI���990-Henrique Gandolfi, bras'. requer baixa dos SIFILIS".tmpoeto relativos a uma bíclcelta vendido a Barro.
lomeu Dahmutz. Guara-Mirim). Idem.
1991-Sieffried Atanasio, bras. requer fransf. imp.de uma bicicleta. adequerlda do Pedro lgnacío. Idem.
1992-Rudolfo Bier, bras. requer imp. de uma bi-

clclera, adquirida de Rodolfo Hofmann. Idem.
.

1993-José Nunes Filho, bras. requer transf. imp.
terreno adquirido de Leopoldo Jassen sito a estrada
Jaraguá fundos Idem ..

1994-Arno Riedtmann bras. requer rransf. irnp. de
uma bicicleta comprado de Ernesto Bruns. Idem. I1í:J95-Arnoldo L. Schmitt, bras. requer cancela-
mento imposto de um caminhão de carga. e uma
limosine, vista ter vendido o Caminhão para Oreciu
ma e a Umosine para São Francisco. Idem.

1996----;-Transporladora Andorinha Ltda, pelo si so�
cio gerente Fanstino P. Rubini, réquer transf. imp,
terreno com a area de 750,00 mts2, situado nos fun- Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHER
dos Jaraguá, vendido a Ang'elo Rubini. Idem.

•••••••• --:.... • • •1997-Leopoldo Krüger, bras. requer transf. imp. �@!@@!@)@f@�@!@)®Y@)@í@)@f@@)'t@®1'@@!@@j'f�h@� Grande Depurativodosanguede uma bicicelta, vendida a Werner Horst: Idem. :@.TAB.ul"tRollul"da-oe Resfriados �....-..
� c:- osse4 sma, ronq e, q ,

'mJ-F::=e!!=bl!�!i�l=.!!!S!;!;!:!::��::"!l_I.I.i @. T.OD�§ A§ MOLE§TiA§ DO ßPHRnH� Rf8�IRHIÓRm � É faei I fazer boa diges-

rf'!lS {@ � tão, quando se usa oi!i � I.mpaludismo . III �
Encontram alivio imediato com (.; uso do

� BITTER ÁGUIA11= Maleitas, Tremedeira",.. I n e er) In p a p a v e 1 ' ..

n.
- OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - �I @

III

'

..

I " Capsulas Antisezonicas II � r�llorill dI! HnOll!D Pl!loll!ßll!' � o maior Sorti,!,�nto e,,!lu 1·1'1· .. Emm<lrm_m>ALMAIS�ON:UI]E(::IDO NO BRASIL

cd
artl�os �e_ alUmlnIO esta.II M.·nancora" ê> 'Ui' C.!>CI .llI.. "<IP.llI..""
a dlsDoslçao de Vv. Ss.-1'11" ,

.

o::

l\@@»...®@).@@)..@w..®@&§)@J.®@;.@�@i®@}..@@!@w.® t2 :t I

•

na Casa Real.
::: Em Todas as Boas Farml'1cias �I 1 _g É um produto dos Laböratorios MINANC0RA g

IIr,
!
IMPOSTO SOBREIII - .Toinville - Sta. Catarina- III Jl{,�,;(::;:' ti::::? ir. A RENDAi:=;:==:;==:�:��:;:;�::=::=::�::=;:=;:==;;==;:=; !j\::C'·,···,·····. ';[/111::;",,:;% . ;jii!�jj II!:. Enc-ar-r-eg;7e-d-o-preen-Dp. LUIZ DE SOUZA.'

'

HE&CÖES 00 chimento das declara
ções e do pagamento o

�3URO CADELUDO. escritorio de
'Francisco .'iseber

Rua Marechal Deodoro
.

N° 204.

•

Atende dia e noite, á qualquer hora.

Telefone n. 40.

II • Casa de· '!Id:oveis I
'

Vitõrio Lazzaris
t.:\ Jaraguä do Sul -=-_�Domingos R. da Nova�
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

II
se Vidros. Moldures pare Quadros qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS

I Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerários.

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

Dr. Alvaro Batalha - HÉD][(j�[9

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

AI>\fGGa.8

CIRURGIA PARTOS, l\WLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, D,OENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

'DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

E

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
R.aios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Dh'etQI" �IMieo do llospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

Rua Marechal Deodoro da Foneece, 345

CI

I

fLUIR Df R06UfIRA
o remédio que tem depurado
o sangue de tres gerações!
Empregado com êxito nas:

Â mois importunte Companhia de Capitalização da Américo do Sul

Amortizações de Março de 1947No sor!elo de amortização rea�zado em �1 de_Maçro, foram sorteadasas segulutes comblnaçoes: Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
EscrófuJas
sifilíticas

R U O K J U

H F Q
B Z D

H J M B C U

TodOA os titulos em vigor, portadores de uma das combinações supra, serõo
imediatamente ame:rtlzados pelo capital garantido o que têm direito.
SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitando {Edificio Sulocap). Inspetores e Agentes em todo o Brasil .

SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! •••

ELIXIR DE NOGUEIRA

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

:::::: :::::: :::::::::::: :::::: :::::: ::::�::::::: ::: ::::::::: ::: :::�:::::::: ::::::::: ::: :::::::::::: ::::::�,:::: :::::::: :::;
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I
I

tratar o preço e a quantidade na Fabrica

Atenção! - COLONOS - Atenção.!
I

as INDUST'.RIAS '.REUNIDAS JA'.RAGUA S_ A_

Já iniciaram a compra de qualquer quantidade de

TmAp.NsG5E�·RBlmNaAmS

KOLONISTEN:Wir kaufenjedesquanturn TANGERI N EN
Preis und Quantität eríahrt Ihr in der Fabrik Industrias Reunidas �araguá S. ·A ..

Fundação àe : ROD. HUFENUE55LER

Locais

FALECIMENTO

descêra do planalto pa
ranaense, atravessando
o Sertão do Oeste (Rio
dos Correas), na epoca
em que aquela caravana

chefiada pelo então CE'1.
Emilio C. Jourdan.
Carlos Duncker per

tencia a uma familia no

bre de alem mar-Fílhos:
Helmnth, Ricardo, João,
Fritz, Helena D. de Geos,
Maria, Emilia, Otilia, Au
gusta, Anna D. Pedri, e

Maria D. Demarchi.
.

A familia nossos pe
zames.

Aniversários.

RI!ßODi1Clio [ll!ilofill"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"
.

Não sofra de indiges
tões, use

Bitter Aguia A renovação dos . eleições anuladas e que
__________... teve lugar no ultimo domingo deu o seguinte re-

sultado.Na residância do sr.

Helmuth Duncker. sito a

estrada do Sul, distrito
de Guaramirim, faleceu
no dia 3 do corrente
KARL DUNCKER, natu
ral da Alemanha.
Tendo emigrado no

ano de 1884, fixando re

sidencia a estrada Ita

pocú.
Foi. um dos primeiros

carpínteiros
de construção civil que
atuou neste distrito. Ca
sara-se com Anna Alves
de Siqueira, um dos pio
neiros que formou a pri
meira expedição que

Dia 1'. passou e : data
natalícia do snr.· Frederi
co Witt, proprierarlo, resi
dente em Canoínhas, ,li
quem enviamos um abra
ço. Dia 3 Maria Emmen

@!@ (§)"1'@)� @!'@ doerfer, esposa do snr

Cure seus males e poupa
Jacob

.

Alfredo Ernrnen-

seu bom dinheiro com- doerfer, na mesma data

prando na I
a snrra.

.

Waltrudes da

f
·

N
Costa, residente em Ire-

B r ma C I a O va pocusinho. Dia 5 a dona
Irine Luz Dantas, esposa

de ROBERTO U. HORST do Dr. Arquimedes Dan-

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe-

rece seus artigos á BITTER AGUIA
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 _ JARAGUA se eleva pelas suas

@j@ @j@� @)Y@)_qu_a_li_d_a_de_s_e_st_o_m_a_ca_e_s_.

ii Dp. Renato 'W'alt'911t
ii M É o I C o

ii I
H CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
:: ::

ii Com cursos de aperfeiçoamento no ::

ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii
ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica !!
11 Geral de Adultos e Crianças. 1l
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
!! TELEfONE N. 3 ::

11 "al'aguá do Sul - Sta: Catarina ... H
.

�

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:
VINHO CREOSOTADO
•• 5 I L V E I R A • •

tro Civil, foram ínscrí-
UDN PSD PRP PTB

Empregado com êxito laS: tos os seguintes óbitos: Serra. Alta 86 512 24 00
Tosses Adelaide Murara, Com Araquarí 70 O

Resfriados 2 anos de idade" filha Rio do Sul 104 25 1 O

de Marciano Murara re-
. Jaguaruna 39 114 O . 50. Bronquites sidente em Três Rios do Bom Retiro 37 56 14

OEscroJulose Sul, Iolanda Gaedke re-
Canoinhas 65 39 21

Convalescenças .

d t G irim I Tubarão 22 126 43 O

VINHO CREOSO'I'ADO
81 en e Dem uha!am O resultado supra demonstra a firmeza

�É=U::M=G=.E=RA=DO=R=DE=S=A=ÚD=E=.=-_ �Ji��os â�a�âade :�� do eleitorado da UDN, pois tendo seu partido sí

-

viúva de Valentim De- do derrotado nas eleições continuaram a manter

marchi, Elvira Karsten, a dícíplína, dando ganho ao seu partido nas re-

residente neste distrito novações.
.

em Três Rios do Sul

tas, advogado nesta cida
de e o Sr. Lourenço Gres
singer. Hoje a senhora
Ana Bona, esposa do
nosso amigo Hilário Bo
na. Aos aniversariantes os

votos de felicidades do
"Correio do Povo".

A. A. BAEPENDíCasamentos: Realizou-se
hontem na sala das au
díencías o enlace matri e CI'll:be.Jaraguaense convida� seus associa-

monial do senher João dO,s para liquidarern os seus debítos em atrazo

Ramthum com a senho- ate Março deste anno.

No cartório do Regis- rita Ida Janssen.
Comunicam outrosim que a partir de Abril

- ,.:; do corrente anno, cobrar-se-a apenas uma mensa-

lidade, em nome do Clube A. Baependí.

I Jaraguá do Sul 30-3-47
AS DIRETORIAS

Agro Industrial
Retorcida' Ltda.

Comunica que. suas encomendas de madei

ras. pagamento e recebimento de contas podem
ser efetuados na A COMERCIAL LTDA. .

Atendemos prontamente qualquer pedido de

madeiras de construção etaboados.
. A GERENCIA

Clube Atlético Baependí
No dia 30 teve lugar em sua séde a nove di

retoria do Clube Iaraguaense, que acaba de fazer

uma fusão com a Associação Atlética Baependí, pas
sando a adorar o nome de Clube Atlético Baependí.

A nove diretoria ficou assim constituida: Pre

sidente de honra - Artur Müller; presidente, Alfredo

Krause; vlce-presídente, Dr. Alvaro Batalha; 1°. se

cretario, Francisco Fischer Junior; 2°. dito, Edgar
Piazera; 1 . Tesoureiro, Dlonisio de Assis Pereira;

-----------------------:) 20. dito, Mauricio Koehler; Orador, Dr. Luiz de Sou-

1! CLINICA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, n za. Conselho Fiscal: Willy Mahnke; Erico BIosfeld,

1! moderna e primorosamente instalada do ii Ney Franco, Frederico F Moeller, Guilherme Gumz

. e João Emmendoerfer.
'H DR SADALLA AMIN ii Foi ainda constltuide uma comissão composta
H·. - li

do presidente e vice-presidente e dos socios Dr.
ii CONJUNTO OB APARELHOS MODBRNOS, UNICO NOS H
�i ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii Luiz de Souza, Ney Franco, Rod. Emmendoerfer e

!! «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» 1! Dionisio A. .Perelra pera adatarern os estatutos

!:,:.•i:. HORARIO: 10-12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2.4 li Esta semana serão designados os diretores pa-

.Joinville
ii ra os diversos esportes: futebol, tenis, bola ao ces-

=:
"" li ro, tiro ao alvo, etc.

M

��\\ÄO VIRCr
.J ...-G!lDA �<.;Ar
(�Wnzn INDUSTRIAL
JOINVILLE

Iavaado-sc com (O §21bã(())

Virgem Esp�cialidade
(Marca Registrada)

Sf>.6Ã� ylRCtA?
•••

ESPECIALIDADE
. .

pe'PA-SE .1.P8� 81••11110 E AleR1I1�1.IIU'.I<>
....e
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