
dtlqú'eré, li!ervi�o pelo ,sr.
Eurico' "lIosterno, que
gentilmente, �;com eles per
correu' as >'div�rsas sec

ções e organisação.

Notas e NoticiasCAIXA POSTAL, 19 Diretor-Iêesponsuvel : PAULINO PEDRI - Fundado em 1919
ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL Domingo, 11 de Maio de 1947 Sta. Catarina - N. 1.427

Por 3 votos centre 2, o
Superior Tribunal Eleitoas fabricas, que ao par A 3 d M

· ral, acaba de mandar cen-de maiores garantias dão situação da prefei- e aIO celar o registo do Parti-melhor remuneração; à tura municipal de
do Comunista Brasileiro.atrofiamento pelas exi- Jaraguá, no tocante a si-
Teve assim o seu fim,gencias fiscais aos pe- tuação financeira e ad- Com a presença das

o debatido caso politicof bri t d ministrativa não é aque- autoridades e povo rea- dos asealariados de Mos-
quenos a rican es e

Iisararn-se -as festividades ..açucar, aguardente, fari- Ie ,"mar de rosas" de
couIlhas, fumo, etc. e a Ial- que tanto alarde se fazia. comemorativas do dia da D�sde 7 do correnteta de incentivo á produ- O saldo em caixa está Descoberta do Brasil nos não ha mais no Brasil

-

b t d todo ele empenhado e G. E. Divina Providen-
esse partldo, POI'S o TI'I'bu-�:�leC�t�s. oas es �a as e

as verbas estão estoura- cia e Abdou Batista.
nel comunicou sua deci-Tudo isso precisa ser das, isto €i, gastou-se nos Os bem organisados são li todos os Estados.estudado especialmente 3 mez es. os quantitati- programas, compostos de

-x-pélo lado pratico e não vos do ano, na maior discursos e recitativos Os Estados Unidos fi-somente ser mencionado parte delas, referentes aquela data, xararn em um milhão oem relatórios feitos den- As estradas estão in- muito agradaram e bem efetivo do exercito emtI'O das repartições para transitaveis, ' condenando atestam o carinho com
tempo de paz, sendo 400justificar a existencia dos a detoriação os produtos, que nesses estabeleci- mil pera a eeronaurtca.Iuncicnarios. se o tempo não vier em mentos se trata da edu-

-x-O snr. Governador do socorro. Mas não é -sõ. cação da nossa [uventu- No die 15 do correnteEstado, tem, segundo de- Além das pessimas con- deNo G. E. Abdon Ba- será solenemente entroniclarou a imprensa, o Iir- dicões em que se acham,
tista " convite do snr.

sado na ASsembléia Es-it d r sol ouvimos do próprio snr. '"

t d I d o;;:. ra Catar'
me propost o e e ver

diretor Pedro J. Bosco, o a ue e oan l-o problema da produção, Prefeito, de que existem
na a figura de Cristo,especialmente dos gene- menos de 50 mil cruzei- sur. Artur Müller dirigiu havendo pera isso umaros de primeira necessi- ros para a conservação luma saudação aos esco-
sessão especial.dade, e tudo indica que até fim do ano, e, no es- ares.

I -x-começou a orientar-sé tado atual, não bastam -

A Camara Federal no-nesse sentido. 300 mil.

U S I 5 I
meou uma comissão peraDiz-se que será creada Nós sempre afirmamos 'fazer inquerito sobre osa secretaria da agricultu- que "nem tudo que luz

'i.'itos da ditadura.ra e já se realisa uma é ouro" e agora o pro- 1
_

Com o presente nu·, Não podemos, ao reunião econornico-agri- vamos com a palavra O Serviço de Informa- [mero entra o
,. COR- apontar este registo, dei. cola na Capital para de- oficial. ções dos Estados Unidos, I Homenagem a Ar-I· 1 Assim, aos moradores que tambem serve a esta;

M""11
REIO DO PO Va" em aar de expressar á to- IDear a campanna.

folha, proporcionou a um lur u erdE, pode o snr. Gover- do interior do municipioseu, 29°. ano de exis- os os nossos amigos, nador ficar certo, que e ao comercio em geral, grupo de deputados, eLI!
d

.

"

FI
. ,

I' Por ocastão e seu anl-
tencia. assinante« e anuncuin- na-o faltara' apoio para o esperam dias amargos. orranopo IS, uma ses-

,

I b

' ,

-'

t 'f' versaria nata ício, rece eu
E, uma data mu�:to tes, os sinceros agrade- exito dessa -batalha, que sao cinema ogra ica apre-

sentando entre outros os o snr. Artur Müller umaeepressiva para os que cimentos pela boa von- não interessa partidos
AVI.sO films "Brasil de Hoje", sincera h0!ll�na��m demourejam nesta casa e tade em apoiar o jornal mas a coletividade,

"A chegada da FEB no seus correllglonérlos dat b ..

l' ze l , -. R' F' A r' - U.D.N., 0S quais compa-

am em para o mum- que vwe exc uswamen e
BOLAS DE BORRACHA Proibimos terminante- 10 e, as orças me ica

.
cípio ao' qual seroisnos da aceitação qu,J7 �!?-m'

I de -todos os t8111an.has 'mente ill' lodü$ .pessöes de

l/ Jla�
Q)11_ SdUfl, p,,êtri�" et "l�m

j' �:�fá��iad o��:��en�o��:com l ald ;} t t "t 't d .
'

t t campo e concen raçao '

'" e aue por an os pre eve por par e

,OS]' por preços nunca VIstos en rarem em nossos er-
I -,'

it uma rica caneta pera com
anos. mesmos.

_ Casa Real _
.

renas, sem licença. da emao " que mm o ag ra-
ela como representanteN- bilí aram 'ao no� responsa I 1- O' .

d d 'f de Jaraguá, assinar a Car-zamos pelo que possa s conVI a Os oram
n . .

I Erecebidos' nos escrÍtorlO8 ta \JonsfItuclOna. m no-acon�ecer.. . me dos ofertantes falou ()Juho. Gad?ttl e Manano
snr. José Eusebio Nunes,Gadottl Irmaos. Associação Rural de tendo Q homenageadoDx1 Retorcida, 5-5-1947. J d S I agradecido.araguá OU' Hoje, na praça de des-
portos do C. A. Baependí,
ser-Ihe-ha oferecida uma

churrascada, 'voltando o
ref�rido deputado ama
nhã para Florianöpolis.

Produção
Agricola

Na Assembleia Cons- priamente dita, como atituinte foi nomeada uma 90% das industrias quecomissão para estudar o dela fazem uso como ma
dispositivo constitucional teria prima nas zonas
que regula a isenção do rurais.
imposto terriorial para O decréscimo alarman
os sítios agrícolas de ms- te, (alguns casos até 50%)
nos de 20 hefares e ou- da produção oriunda da
tras medidas ds prote- agricultura, deve mero
ção aos pequenos lavra-I cer um estudo especial,dores. não só dos deputadosNão resta duvida que como do poder executivo,
o assunto não só é inte- afim de ser estancado.
ressante e novo, como 'São diversos os fato
de grande proveito para res que contribuem parafixar mais na terra os a diminuição da producolonos e incentivar a ção, convindo notar adecadente produção ru- falta de braços pela re
ral, não somente no que tirada dos moços para o
se refere a lavoura pro- serviço militar, e rumo

CORREIO DO POVO

Aviso aos srs. associa
dos que acha-se a dispo
sição dos mesmos, na
secretaria desta Associa
ção para destribuição gra
tuita, sementes de horta
liças de variedades di
versas.
Secretaria da Associa

ção Rural de Jaraguá do
Sul, em 7 de :naio de 1947.
Manoel Luiz da Silva

- Secretário.

Comissão Parlamenlar de eslu
dos sobre a Estrada de Ferro

Sanla Catarina,
,

do da apresentação de
um requerimento seu aA precariedade e a in- economia e o progresso mos representantes do nomeação de uma Comis�egurança do transporte da zena do Vale do Ita pôvo. são Parlamentar para esferroviário na Estrada jaí" que não podiam dei- Por isso mesmo Irineu tudar e propor ao'-Exede Ferro Santa Catarina xar de impressionar, por B�r�hausen. olho� com o cutivo as medidas salvade tal modo se faziam

I
seu palpitante interesse, max,lmo carmho tao mag- dôras que o caso requer.sentir, com isto prejudi- á União Democrática Na-I no problema, em sua Agora, já podemos nocando enormemente a cional e os mais legíti-I plataforma de governo, ticiar o fato auspiciosoquando disputou as elei- de haver aqu a Comis-• '

,

IN ções passadas. são da qual fazem parte�h�:_�t j �U����J.d��u���s���!i� ���!:���:��� :��.!�:f:ELa!anjeIT&s, Pecegu�lros, Ka�lselrós, �aclelras,. JaboÍ1ca. poderia o dr. Fernando giôso leader ferroviário -----------
beIras, etc. - RoseIras, Dahhas, Camehas, Comferas, Pai· F

.

d 111 II ]' P t E I"t ------------
meirllS, etc., etc. ,errelra e II e o c elxar Ramiro Emerenciano, ini- OS O elo.PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO relegado .a um segundo ciado suas atividades.Leopoldo Seidel- OORUPÁ p�ano problema que tão Transportando-se a ral• .

'

• dIretamente afeta e en- Blumenau, a referida Co----------------------=:::- volve os interêsses de to· missão percorreu as ins-

'Democratl._ do o Vale. do Itajaí e talações, vistoriou o maque constituia ponto de terial e a via permanen-bonra do programa de te, auscultando e se in-NaCl·onal g?verno do �min�nte can-I teirando, assim, das nedldato udelllsta a g0ver- cessidades mais premen-Hança do Eíitado. tes da E.F.S.C.Dias após instalada a Colocando em desta-Asset;nbléia
. ,Constituinte que o problema do transEstadual .e ]a S. S. ocu- porte ferroviário do Valepava a trIbuna da Casa do Itajaí, por certo nãochamando a atenção dos hão de faltar ao vigilanseus pares para o pre- te deputado udenista damente assunto, resultan- zona as sugestões que o

assunto comporta. Pode
mo� mesmo assegurar
que S. S, voltar'á dentro
em breve a debate-lo,
sugerindo uma serie de
medi,das oportunas e ra
zoaveis, sem carater par
tidário, de vez que, co
mo todos reconhecem,
trata-se de remediar ma
les antigos que há tanto
tempo vêm afligindo as

populações daquela ri
quissima zona, orgulho

Ido Estado de Santa Ca-'
tarina.

.I�,...,..,.,........

r�··.�ÄiiINiiÄ···Di··!iiiGö:·Tf: de procedenCla ex- :

�
trangeira, ses. 50 �
kgs. temos para:
prouta entrega. �)

.�
..���������.�.��.���J
Oscar Mathias

O d ,co"m"p'iörei Mals Km!.
n ,8, Fazendas - C��Péo�. Perfumes

• Suspensonos - Sedas
, Etc., etc.

·POIS ISSO V. S. SEMPRE COBSEGUE XA CASA

Erioo Brubns

União Junto ao seu escritorio
de admini'stração, o"COR·
REIO DO POVO" abriu
um posto de alistamento
eleitoral.
05 candidatos que se

quizerem inscrever, deve
rão ali, apresentar-se com
uma certidão de nasci
mento, casamento, certifi
cado de reservista ou car
teira profissional.

'

Pede-se urgencia afim
de que a qualificação se

proceda antes das elei
,ções municipais.

Repentinamente, faleceu
na noite de 6 do corrente,
em sua r�sidencia, o snr.
Oscar Mathias, pessoa
muito relacionada nesta
Cidade.
O extinto era proprie

tario do Hotel Central,
contando 50 anos d� ida
de.
Seu enterramento reali

sou-se no Cemiterio Mu
nicipal com um grande
acompanhamento.
A eillutada família nos

S08 pezam,es.

ca
O Diretorio Municipal de Jaraguá doSul, comunica ao seu eleitorado e tornapúblico afim de evitar exploradores de ter.ceiros em torno do lançamento de Oandi.datos á PREFEITO MUNIOIPAL nas proximas eleições, que em ocasião oportunafará sua convenção para a devida escoolha do Oandidato do Partido., OutrosimAVISA' que não tem compromisso com'nenhum candidato e DESAUTORISA INICIATIVAS JUNTO AO ELEITORADO de

,
adesões em f�vor de PRETENSOS CAN

, DIDATOS.
,

Jaraguá do Sul, 9 de Maio de 194�.

2x1
Na hora do ,

�

aperitivo. tome
Um Calice

de

,

BITTER AGUIADr. Alvaro Batalha - PresidenteEduardo Kellermann ,- Vice-Preso
FranciscoFischer Jnr. - SecretárioOtto Bch'neider - Tesoureiro,

'

P,uro

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"�dital de ,�ità�;ão de Réq Au. JPre,felitlliIra" MmlIDtRCnpaA de
. ( ,

' ·s.nte. :
. .

'. ,

",

Ja1ra�1Ulá ,ijo
.

§lUll. o Doutor/ARY : P�REIRA OLIVEIRA, Juiz de l L,
•

.�:

Direito da Comarcaede- Iaragué , do" Sul, Estado de Reqllerlmentos DespachadosSanta catarina, "Brasil, na Forma da Lei, �tc.- ,

. .

,
" 1"8-2-47.FAZ �ABE�, ,a�s que o presente edital, coI?l 1940-José Kleln, bras requer transf. íntp. de um

',pr1JZO de ,tr4nta dtas virem, ou dele conheclmenro h- cerro de um animal i�dquirido de Leopoldo Steim
verem,' que pelo doutor Promotor Publico da Co- Idem.'

.

marca, me ,foi ,diri�ida a. s�guinte DENUNCIA: - 1949-0tto Küster, bras. requer rrans]. imp. de umExmo. Snr. Dr. J�I� d� .Dlrelt? .�a Comarca: O Re- carro de lavoura, adquirido de Carlos Seil. Idem..presentente .do Mlntsfeno Publico d�st� _

comarca, 1950-Erwino Klebunde, bras, requer transí, imp., adeeure essínado, no uso de suas atrlbulções e com de um carro de lavoura adquirido de Carlos Vaesl
fundam�nto no in�uérito P?licial an�xo, vem p�ra.nte junior, idem.

'

V. �x�la. denunciar Fra�clsco SabIDO .de Ollvel.ra, 1951 - Eetenislau joão Oleskl, bras, requerbtasllelro, lavrador, solteiro com 32 «rrínta e dOIS» transf. imp. de terreno vendido a Bruno Lesemann
anos de . idade, natural deste Estado e residente nes- idem.

'

te m�nicipio �o. lugar Morro da Böe Vista e Emi}io 1952 - Gustavo Braun, bras. requer baixa deBehllng, brasllelrC!, lavrador, casado, com 50 «CI�- um carro, por ter mudado s. resido p. [olnville, idem.coenta» anos de. I.d�de" natural. dest: Es�ado . e resi- 1955 - Monica dos Santos, bras. requer líc.dente .neste Muníclpio, a Estr�da �oa V.lsta, pelo Ia- consrr. um mausoléo na sepultura de Alzira dosto delituoso que passa a expor: No die 7 de feve- Santos inhumade no cemitério désta.cldede idemreiro na residên�ia de .Emilio Behllng, realizava-se 1964 - Waltet:' Müller, bras. requer tra�sf. i�p.uma festa de ernverseno, La pelas vinte e duas ho- de um carro de lâvöura adquirido de Braz Vlcen-
ras deu-se uma briga entre Emilio Behling que pro- te idem.

' ,

c�rava exp�ls�r de sua propriedad� a Francisco ôa-
'

1955 - joão Brunner, bras. requer transf. imp.blno de Oliveira, que em companhia de outros seus de terreno vendido a Alvino Eíchstedt idem
amigos, invadira CI prop�iedade _de Be�ling em de-. 1966 -- Maria Ieblownskí, bras' reque� transf.manda do� fundos. �e�hng entao. pediu que

.

Fran- imp. de terreno vendo a Alfredo Mínati, idem.
cI�co Sab�no de Oliveira se. r�tlrasse,. se�Ulndo-o 1957 - Leopoldo Voltolini, bras. requer transf.ate o p�rtao .de sua casa. FOI ai que dl5cUl:ram ten- imp, terreno c. a area de 600 m2. sito a estrada Ire
d? Behhng. vI�rado uma pancada em FrancIsco. Sa- pocusinho, vendo a Waldernar Voltolini, idem.A COMISSÃO. hino de Oliveira, que sacou de uma faca, ferindo 1958 - Antonio Schellet, bras. requer trensf.
gravemente seu contendor. «Auto de Exame de Cor- imp. de um carro de lavoura adquirido de Francis-
po de Delito de fls. 2�). Sabino de Oliveira lambem co Scheller idem,

,

::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::t:::::::::::::::::::::.::::::::::::::::!::::::::: saiu ligeiramente ferido pois que Behling o agrediu 1959 __: Eurico Lenke, bras. requer transf. imp.D•• LUIZ DE SOUZ.A.. demPdunhDanl?o :"d'maflco�renteE «Auto de �xame dedCodr- de um carro de lavoura, adq. de Augusto vna. idem.
o e e ItO � s, e»

.

como a�slm proce ."n. o 1960 - Vicenz Weh, brns. requel' transf. imp.tenha .0 denun.clado F:anclsco S�bmo de OhveI�a de uma bicicleta adquirida de Marquardt & Cia., idem.Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 cometido o crIme prevIsto pelo artIgo 129 do Codl- 1961 - Alfredo Boeder, bras. requer transf. imp ..
Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12 go Penal paragrafo 1°. n. I e paragrafo 2°. n, IV; e de uma olaria vendo ao sr. Lauro Maier Rio da Luz

.......................................................................................................... Emilio BehUng o delito previsto pelo artigo 129, idem.
"

..............................................................._.,

oferece esta P:omotor�a Públi�a a. presente denuncia, 1969 - Hielberto Raduenz, bras. requer transf.
que espera seja recebida e afmal Julgad� e aprova- imp. de um automovel Chevrolet motor n. 120986da, afim de que sejam os denunciados punidos nas vendo a Victor Raduenz. Idem.

'

penas dos dispositi,,:,�s Avi�lados. Requ�r ainda sejam 1971-Emilio Peu, bras. requer licença estabelecer-
O Doutor, Ary Pereira Oliveira, juiz de Direi- tomc:das todas as dl�lge�clas necessarJ?s para a for- se com um Botequim ci estrada Rio INovo. Idem.

to da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de San- maçao de culpa, a .cltaçao dos denu�clado� �ara �e 1972-Artur Bayer, bras. requer transf. imp, de uma
ta CatÇlrina, Brasil, na. forma de lei, etc.. verem processar e Julg'ar, e bem aSSim, a Intlmaçao bicicleta, adquirida de Guilherme zeliíner. Idem.

FAZ SABER aos que o presente editZlI com dgs test�munhas adeante arrol�das, para oportuna- 1973-Felix Mokwd, bras. requer transf. imp. ter-
o prazo de' trinta (30) dias virem, ou dele conheci- mente dIzerem sobre a denunCIa, tudo sob as penas reno com a area de 87.500 mts2 sito á estrada Ca
mento tiveram que por parte de LEOPOLDO AU- da lei. - Jaraguá do Sul, 18 de Março de 1947. (ass) minho de Morro vendido � Angelo Nadalo Bianchi-

i GUSTO GERENTE e ,RICARDO BUERGER; por Priamo Ferreira,! do Amaral, e Silva. Promotor Publi- nL. Idem.
' .

intermedio de seu bastante procurador, advogado co,. RóI das test-emu,�has: Bernardo Edu'�rdo �lilke, 1974-Arno Behling, bras, requer transf, imp. ter
doutor Paulo Medeiros, mp. foi dirigida a petição do reSidente em Jaragua, Gustavo Stollberg, reSIdente reno com a lIrell de 69,000 ms2. sito a estrada Ca
teor abaixo transcrita:-PETIÇÄO:-Exmo. Snr. Dr. em jaraguá; Alfredo Engelmann, residente em Jara- minho do morro adquirido de joão Ranthun Idem.
juiz de Direito:- Dizem Leopoldo Augusto Gerent e guá; C�rt Neitzel, .res. rIl muni�ipio. "� hav�ndo si- 1975 - Augusto Moehl, bras. requer licença' demo
Ricardo Buerger, proprietarios e comerciantes, casa- do deSignado o dia 12 de MaIO proxlmo VIndouro, Iir seu predio de madeira sito a Av. Getulio VargZlsdos, bra�ileiros, residentes 'nesta cidade, por seu pro- às 14 horas, para ter lugar o interrogatorio do réo em Corupá. Idem.

. ,

curador bastante, o advogado que a presente subs- e tendo o üfic,ial de justiça . certificlldo não haver 1976 -Alfredo Behling, bras, requer trilnsfi im p'
creve, que a juizarllm nesta Comarca uma ação de encontrado o reo nesta comarca, e estar em lugar terreno com a lIrea de 110. 850 mts2. sito a estrada
de cobrança contra CALOPRESO & CIA., comer- incerto e não sabido, por isso mandei passar o pre- Caminho do Morro, adquirido de Ervino Seil. Idem.
dantes estabelidos nesta cidade, na qUill exigem o sen!e edital, pelo qual chamo e cito ao réo FRAN- 1977-Waldemar Hoch, bras. requer transf. imp.
pagamento de oito e cinco mil cruzeiros, respectiva- CISCO SABINO DE OLIVEIRA, pllra comparecer terreno com a area de 10.350 mts2. sito a estrllda
mente, e mais juros, custas, etc., conforme faz cer- neste juizo, na sala das audiencias, no dla 12 de São João adquirido de Maria Hofemann. Idem.
to a inclusa certidão. Sacllda, entretanto, que os maio vindouro, as 14 .boras, afim de ser interroga- 1998-6�waldo Schimidt, bras. requer transf. hitp.
bens penhorados não bastam para o pagamento in- do, sob pena de revelIa. E para que chegue a no- de um carro de lavoura adquirido de Germano Schmi
tegral da divida. o que se contatará oportunamente, ticia a publico, se passou o presente edital que será dt. Idem.
os Suplicantes estão informados de que os SupliclI';' afixado no lugar de costume, as portas do Forum,
dos vem alienando os seus bens de modo que os e publicado pelo jornal local "Correio do Povo". Da
Suplicantes ficarão sem possibilidade de receber li do e pas'Sado nesta cidade de Jaraguci ::lo Sul, aos

totalidade dos seus haveres, A fraude contra credo- doze dias do mez de abril do ano de mil novecen

res torna o cito anulavel, podendo, pois, o credor tos e qUöfenta e sete. Eu, Ney Franco, o subscrevi.
usar da propria, para obter este resultado (Carvalho «âss.» Ary Pereira Oliveira. juiz de Direito. Està
Santos, Cód. Cív. Interpretado vel. II, pago 412). Os conforme o original do que dou fé.-

SupJícantes Vêm,. assim, a f�m. d.e prova.r a

conser-I Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1947.
vllçao e ressalva de �eus direItos, eA eVI�ar que, de O Escrivão - Ney Franco.ruturo, qualquer adqUIrente alegue boa fe, protestar,
como pl'Otesta, anular, pe.los meios regulares de di-
reito. qualquer venda ja realizada ou que venha a
ser por Calopreso &. Cia. com prejuizo dos Supli
�antes. Néstas condições requerem que deste protes
to sejam citados os Suplic(!d05 e Heinrich August
Lessmann, domiciliado e residente nesta cidade e

que possue um imovel recentemente alienado pelos Vermit1,lgo suave e de pronto
S I· d t' bl' d'

. efeito Dispensa purgante e dieta!UI' Ica O a um erceJro, e que se pu Iquem e Itals
SERVE PARA QUALQUER IDADE, JCONFOR-para conhecimento de terceiros interessados incertos

e não sabidos. Qutrosslm requerem que,'preenchidas ME o n. 1, 2, 3 e -4
as demais formaIid�.., legais. sejam�ihe ,entreg�es Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
os autos independentel11e�.te de tra_slado. N. T. P D.

. Evitará muitas doenças ·e poupará dinheiro em

Com o vc1lor de Cr'500,OO.-laraguci do �ul, l' de remedias
abril de 1947.-(ass) Paulo 'Medeiros. (Coladas traz Com.pre �oje mesmo uma LOIlIBIIUEIRA

Uma junta de beis, gàrl'lntidos para qualquerestampilhas' ;es.Aduai3 no valor de cinco cruzeito.s, '. 'II.uCO'_ para o Sf'U tilhinho. .,

com eso d 18 à 20 arroba de�endo uma de taxa de saude, devid�nnente inutUiza- E um produto dos, Laboratorias Minancora serViço, novos, I' e s

das com data a e assinatura).-A petição levoü do - O I N V I L L E -
,

carne.
Tr.amr com o snr. EDUÄRDO MURARAMM, Doutor luis .� -Direito da comarca, oseguinte _�_ _ _.; _ .•.•_ _ _ ..1, IÕXl '

.

lIap,'ócusfn.'ítiodespacho:-A', como roqu-r-m. Em 1,-4-47 -(a--) A" :::::::::::::::::::::::::::::::::::"_-:::::::::::::::-.::::::::::::-.::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _� " �.., _- jI••_ __•••••_ _ - •••••-............... ,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii_�iii'..· '.iili:iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiii'jOliveira. para que�0h:êitue o' ,l1óticia a publico. e D AI
'

B 'talkf::ae c::�e�!Pi��� : '.��::;uei� i�;:����!��dit�r"�:� 'r. ,varo a .'
, a ....'.ÜB.J2ÇO CHama U 01111, _, 'Ilftt fi_RI

.� 'prazo de trint� dias. que será afixado no lug�r de CIRURGIA P.ARTOS, M:OLESTUS PE ·�J!lNII,?Ja$
-=

1Ii-'
-. .

......,,�T·}.=:.�;;;:..�� ,

çQst�me cl� porta do Futum, c p.ubli,C4do .pelo jornal GRfAN�" DOFiNÇ.a IN'])mtN.l$·1\1 'j:a�]$, ...r. .
_

, ,. , .......;;
local "Correio do Povo".-Dndo e passado I!�sra ci- D0ENQ*S �A p.�.

.

-..
.

'Plci1�r Çat�iái �:ißllJlb!llcf d!i Id�tittuto � Educdçóo' d')'JO;!In6poIi5
dade die. tJaral.lJij � Sul� 'IIQ$ trinta' dias do"� de,

_. 'Etetri'Qidad� Méd.iCa.':_ , ��:�h.J.���;r��g��!lr�:g��a....�·3:"i:flalidad. �.
at)rU, de, mi'!', :po,veçet.l'k>&?e �DAr,entil' Ie !,setc>eu Ney -. ..t.leM. '�oiJ��':Ó'.iV11t ion.&;; 'ri.. RI. d. JoneÍ,..,f'íanco, es'��v�o ß.:, �,�S;��vi,;"'(�.,,)� :Ar)' Pe�i- �ndutotenlli� ,Bisturi El_qrico, Galvano'CllHterto ex,.'nt.rno por, concu.-.o. ,tio Aa.'.teN:l. público tio Rio a• .)....1...

Z qJjv.e�a. �l.liiz�';qe"Dile(tO.-esta CQmor.lJ1� Q
.

.o�.i,- 1(�/o.$ Ultr._,,':J,A��._·Oe.� InX'. VeI'lII"S
- , . , ',.' .. '.' ....

" '�I\ l
.It do 'que doú fé,.- .. � .. g form�,�� fat!\ll!;laje.&te ",.edicina d•. ,

.

�t.� '_�"-' � ,W' , uMiiidiat\'1<filßo'M�tieiro.. ','

:1�"!""=Oa,·.·c:.n�.. ,

..
I;o',�: ct� ��l' .'4t, 19if/,' 1t,,..,...E.�.\I ......�."'CR_,.,;fII"..•,",�1.1"1r\".'.

'C.�. , ..,6:\,",';i,�,;,'..,.1:)0."I,.�''

"a
.. A,'_'�,.t\,' ---- ".;,

,. ,-..., • .', , "�« c
..

_ ��''':�-H
,.I., �u ,,1.Yl�� 'W.�-..r.�" � Oll. Ltil �E N.A\-(g! :' _

. �\ll�.
,
..:'JI��ltlNAI, I ,,,,�,,', ':",y'< ,"'U"'y Fra ......o

..."·..............__......_...-...;··......:;;;::�lIru::&-=��:...�-.a;::�r " :: .,,-. i",'" ,_
1" ,,'�,'''� ..�. ;;;E':E;i;rsi==�==i:ê_�:,.�===l::-=�; .....__..... ..IIiII...illlíilllí lÍIIII__..

profundamenre seneibiltsadoe agradecem li as.
slstencta prestada pelo Dr. Alvaro
Batalha e sua senhora e ao Rev. Pastor Waid
Der, bem como a todas as peseôes que . en
viaram corôas; Ilores, telegramas, cartões de
condolenclas e. palavras de conforto pelo do
loroso transe sofrido com o falecimento de
seu querido esposo e pae ,

OSCAR MATHIAS,
em

. FESTA DA SANT1S
S'IMA TRINDADE.
Realizar-se-á em ALTO JARAGUÀ "Bankardt",

no dia 1°. de Junho próximo a tradicional festa da
Santissima Trindade.

Haveré: Churrascada,- Galinha, Strudel, Doces,
Café, etc. - A Festa seré animada pelo JAZZ
"GADOTTI".

2x1

��DVOGADO

Edital

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 20 de fevereiro de,1947.

josé Pereira Lima ,_ Secretario

VENDE-SE

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lDMBlUGUEIRA' MINANCBBA

Por motivo de mudança, um c�minhão OPEL
BLITZ - 1939, em perfeito 'estado.

PREVêDE O�AS1Li.o.
Tratar com o Snr. EDUARDO MURARA

Itapocusinho
.

-----------------------------------------0
5x1

Vende-se
Por preço de ocasião, um t�rreno com � ai'ea

de 922 m2., na Rua CeI. Procopio Gomts de Oli
veira.

Tratar com o Snr. JOÄO COELHO
Estrada Novaõx1

-----------�------------------:)

Vende-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.CORREIO DO POVO»
_ Domingo, DIA 11-5-47 -

P.4G.3
"

,

D [O J � 1 n'� f1tU I L. "'=. brasileira, �nelra, �lIf=:==±:::::::::::::�Jtlfn [U 10 I' U Ú
. J, lavradora, domlcilíada e

... .1.: '�'"''

l Ia � t :& '\.�....Irene PeJri, Otic.ial ,".'do. resid�nte neste.distrito, [:(p'n Dono n. ar� an '" .!! Tr''':,!Registro Civil"do 1° Distrito no R�o da L�z', fIlha, de ii ii lJ P U O Oll Ü A Hda Comarca Jaraguá do Sul. He.nrlque. 'I'ríebess e de
H ii ..

A' !iEstad? de Sant� Catarina, LUIza Tríebess. '

ii.O n PROPRlETA.RIO !! �iBrasil
Edl I 2 5 d 7 5 47::: I: Rua' Marechal' Deodoro, N. 158 ii

.

iiFaz saber que comparece- ua n. 2. 1 e -

-. I. I! H ii R iiram no cartorio exibindo os Edgar
LA3.gU�0 Volk- li' . � iidocumentos exigidos pela lei mcet 'b Y 'II� aasit'r ii S ii

S
iiatim de se habilitarem para I ed, ras: dei ro! .sl.odel o, ii SECÇÃO DE LAVAGEM; DEPO- ,H, ii.

'avra or, armei la o e ii ,H iicasai-se:
residente nesre distrito, ii SITO DE LUBRIFICANTES, ii

T iiEdital N° 2211 de 30-4·47. em Rio Cerro, sendo fi- iiT COMBUSTIVEL E ACES- . H iiWILLY KLUG e RUTH lho de Reinaldo Volkmann ii:: S I S BI!! E
i!FRANZONI e de Annette Volkmann. ii.. OR O, LU R - ll'!lEle, brasileiro, soltei- Ela, brasileira, solteira, liO!l FICAÇÃO CARGA DE

:�:.:.::; N :l:._.:i:ro, ferroviário, domící- lavradora, domiciliada e H ii BATERIAS E CONCERTOS DEd liado e residente nesta residente neste distrito, ii ii PNEUS.
Realizar-se-a dia 25 e 26 o corrente, cidade, filho de Frede- em Rio Cerro, sendo fi- ::::�" ú.;: ,�!::�i::::::€/�

em Retorcida a festa de Nossa Senhora do rico Klug e de Rosa Klug. lha de Ricardo Maas e de _:::_:::_:::_:
, _

Rosário.
Ela, brasileira, solteira Wilhelmina Grützmacher, . 1·

..·II·.I�li�ll�!!=llil!!l!!!l!E5!I.�!ii!iIl!EI!Il!E_ il!!E!!li�!!Il!E. li, iii
Haverá churrascada, bebida, café, torn- doméstica. domiciliada e

b
- III

bola, leilão de prend as etc. residente 'nesta cidade, Edital n. 2.216 de 7-5-47. IYFe res �Sezoes, M.8Iarlas,
.....

sendo filha de Otacilío Francisco Krüger e Er- g I.mpaJudlsmo .

A festa serã animada por um otim_'o I'.

Maleitas TremedeiraFranzoni e de Georgina na Klemann. .

:i: m" ....
Jazz 2·1 A COMISSAO Vieira Franzoni. Ele,

.

brasileiro, solteiro, M - CURAM-SE RAPIDAMENT'E OOM - Ilavrador, domiciliado e iii "C I A t"
.

.Edital N° 2.212 de 2-5·47. residente neste distrito, no III apsu as n Isezonlcas
...Aten ça""'"o ' vIgt�IRI�fE�����R e

�!OR��ar��Z'Krte;e�O :i1�� I M inancora" m• • ••
Ele, brasileiro, soltei- Ana Steinert Krüger. lU, . Iro, lavrador, domiciliado Ela, brasileira, solteira, .� Em 1 adas as Boas Farmacías

o:.e residente em Garibaldi, I d ra domiclllada e ai Iav�a o,
., II É um produto dos Laboratórios MINANOORA

•

neste distrito, sendo Ii- res:dente neste distrito, no :,:

Iiilho de Francisco Zeofeldt Rio da Luz, sendo filha III - .Toinville - Sta. Oatarina- IIIe de Elisabetha Pangratz de Henrique Klemann e li!IE!!S!iE!i!EEii!;l!I2I!l;!;i�i:i!iS!!!iiilli!!!!iIii!liEiE!j_!!!!i5!i!!!ii!!!!!!EiZeefeldt. de Maria Klemann.

'11'__
'-'.

e ._(i)Ela, brasileira, solteira, r

JARAGUA ....lavradorá, domiciliada e Edital n. 2.217 de 7-5-47. Posto
.

Ltda.residente em Garibaldi, Holanda Marcelino Gon-
,neste distrito, sendo filha çalves e Felomena Sch- "Rua Marechal Deodoro - JIIIAGUA DO SULde Francisco Pinter e de mírz,

Thereza Gascho Pinter.
I Ele, brasileiro, solteiro,

. I professor estadual, domi-EdItalNo2213 de

6-5-1947'jciliaJo e residente emOCTAVIO KREUTFELD Guaramirim, sendo filho, EPAU��SUHR. de Manoel Marcelino Gon-IEle, �raslleI�o? _.solteIro calves e de . Antonia Maope,rárIO, domIcIha;do. e ria Albano.resld�nte neste _dIstrIto, Ela, braslleíre, solteira,n? RIO da Luz, .fIlho de domestica, domiciliada eRIchard Kreutzfeld, e de rrsídente neste distrito, na .... ....Thecla Kr.eu�zfeld. • Ilha, da figueira, sendo, _::,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,�:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,:.;,::- _EI�, b.rastleIra,. s.o�teIra, filha de Clemente Bch- �__.,ffl������dOI?estlCa, dOI?IcI.lIada e mitz e de lulle Schwel- Fabrica de Movel's' "SA-O, JORGE"r�sIde�te no distrito de
zer Schmilz.Pírabeiraba, mUnIClpIO

de Joinvile, sendo filha E para que chegue ao co-
de Frederico Suhr e de nhecimento de todos, mandei:::===-========"'=.=7'=1=====::;: Frieda Kreutzfelde. pass,ar o presente ('di.tal que Ach illes Sant'Annair 'DF. Ren,ato ... a tep 'ii sera publtcado pela Impren-

.

ii M É O I C O EditaIN·2214,de6·5-1947. sa e em cartório onde será

�
Rua Dnque de Caxias s. n.

d
:!

EWALDO BIER E PaULA atixado dU! ante 15 dias. Si CORUPÁ - Jaraguá do Sul _ Santa Catarina - Brasil
!l CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA H IHOFFMANN aJguem souber de algum im-

�--<!;���
ii Com cursos de aperfeiçoamen.to no ii Ele, brasileiro, soltei- pedimento acuse-o para Rs ...·.;.'_'

_

ii Rio de Janeiro· São Paulo e Buenos Aires. ii ro, lavrador, domiciliado tins legaes'
..

ii Doenças de Senhoras - Partos - CIinica !! e rE'sidente neste distri- .

IRENE PEDRI,otiClaI ii CLINICA DE Ol.-HOS - OUVIDOS - NARIZ. E GARGANTA, iiii Geral de Adultos e Cri.anças. ii to, no Ribeirão das Pe-
__ ii moderna e primorosamente instalada do· !!j!Consultório � Reside��aLEf'à��ad�.d� Prefeitura MuniciPal·H ��a:, J�h�u�� ����o Bi-
BITTER AGUIA

.

-

H DR. SADALLA AMIN i!li' Jaragná do Sol - Sto. Cat:lI'ina li Ela, Brasileira, solteira, é um possánte estoma- H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS II
,.

!i
lavradora, domiciliada e cal, feito de raizes me- 1! ESTADOS DE SANTA CATA�INA B PARA.NÁ ii-------------------f.i residente neste distrito, dicinais. H «Rua Abdon Balista ;. defronte "A Noticia"» ii

Dr. Waldemiro Mazureehen :::�be:�:�:�:::�::::. f1ten t'Y:ão!1
HORARIO, l�l:J!�::�i.;O: .,m••","4 ii

e.SA BE saUBE RODOLFO SCHUMANN Y , I Oß· M
· IIRua Mal. Floriano n. 152 � JARAGUA �le��r�leT!���ft��ro, ;-; A SUA MELHOR ,lClna eCanlCa

IClinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças lav�ador, domicili!ldo. e fOTOGRAfiA NO Geral
.

- Partos Diathermia Ondas curJas e Ultra-..:urtas resIdent� lIes.te _dIstrito,
'T E .

I
• Indutotermia - Bisturi-detrico . Electro-cauterização em. GarlbaldI, fllbo de FOT<) A ELI R

II [)' I Ih " 'I GUIlherme Schumann e

H KELBE...::lT I'
.

" "aIOS niTa.verme os, e azUis.
de Josefina Welk' Schu-, - de Nobrega -

• �. "�--�-�-------------,�-�.-.�,�-�-�--�.�-�"�-- Rua Corotiel Jordan 87
I'�®'í@®!@)@>'j'@®!@)®1@®!@@!@)@!@)®Y@®!@)®f@)®Y®(@� (do làdo do Banco Inca)' CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTO'MOVBtS -\@" Tôsse, Asma, Broliquite, Rouquidão, e Resfriados @J JARAGUÀ DO SUL

- SOLDA ELECTRIC1\ E A OXIGENIO
. " ,I TODAS AS, nOLESTIAS DO ßPßKRUD Hf8PIRßIÓRIO � Santa Catarina.

_ APAREL�AMBNTO ,MOD::��S E

Ac�s�ö�IO,�.,-11 EnCr:a; �IV� Io;e,:a;�'; °:510 do

1 fOTO-ATELIER
I· PeilQfal dI! ftngieg Pl!loll!nll! ·1· GAgJ�GEOtl���M .. o@) O PEIT,ORALMAIS CONDE<;IDO �NO BRASIL·

1 Só é bem digerido. e

I
. ��rn'\! ta\G;\!18\�1ii\: ta\1ii\ !ta\Iii\! ta\1ii\! ta\1ii\!1R\1ii\! ta\1ii\ !�Ií!MIS\I;:;\:ta\r.:\\ , "êIproyei tad? o a li lUen to�\E!I�� • ���������� I:l 'bem mastIgado. Quando" '

'LI' R
se come 'às pre8sas, mas� "I

.'
COIIRI caspa, tigando e engulindo 05

alimentos num abrir e fe-QUEDA DOS Ci- char de olhos, obriga-se
,- o 'estomaga a trabalhar,

,

mais'. ,Como conseqüen-
eia;- podem sobrevír má
digestão, peso no esta

I :mago <e; pri.&ãe, ,de ventre.

I,; ,li'\lre�se. !d. e perturbações
.digestivas, ,mastigando

: bem -os 'iiHmentos. SNES:

.� Vende-se
,r,j �: í l- 00l t;- �

Um terreno com 87 morgos de rerra, situado á
7 qullometros e meio da ;Vila de Corupá, contendo
um grande cafezal, bastante mato e bôa água.

- Vende-se tarnbem em duaspartes -
Proprietário: FRANCISCO BROSOWSKI

CORUPÁ - Caminho Pequeno.
Informações com o Sr. Alvino ôrrerrnann - Av.

Getulio Vargas.

Festa de Nossa Se
nhora .do Rosário

----

GRANDE LIQUIDAÇÃO
'o proprietário ARTUR WOEHL,

em CORUPÃ, resolveu trocar de r a
mo de negocio, por este motivo vae liquidar seu grande estoque de fazendas e ar
marinhos, com grande abatimento a come
çar do dia 20 de Maio do corrente.

Não deixe de visitar a Oasa ARTHUR
WOEHL.

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustiveís - Acessarias - Cargade baterias - Concerto de Pneus -
Gazolina e Querozene em litros e

em caixas.

3xl

AVISO
Posto JARAGUA Ltda.

Atende dia e noite, á qualquer hora.

Telefone n. 40.Comunica aos seus distintos, fregue·
zes, que no corrente mês de Abril, não
efetua', serviços de concertos de pneus e
cargas de baterias.

Especialidade em cadeiras de palha, tipo Colonial, Rustico e de assentos de madeira compensada.

•

HABEIS . ·PROFISSIONAIS' .:..:...

'- 'PREÇOS' MODICaS.

,i ' ,{'

R. Mal. Deodoro da Fonseca" 158 ."

, Telefone, 40 ". i, '1.'" �

-.Jaraguá do Sul -
. .. ;

Vitorio Lazzaris. :
J.raguá �.ö �'t. :} _

"ua �omlDgos R. da lova �Moveis, Espelhos, Vidros e yidraças.. Corta-
se Vidros. Moldurlls para Quadros qualquer,

tipo. - CAIXOES', fUN�RARIOS
. Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões funerários.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPORTES "MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS" .

FRACOS E AN�MICO� I

Tosses
RMfriados
Bronquites
E.elofulOJe

Pe. Luiz Gonzaga.
Acha-se em visita a Ja

raguá o rev. Padre Luiz
Gonzaga, SCJ, que por
diversos anos foi coadju..,
tor désta paroquia e hoje
é vigàrio da Freguezia da
Penha, no Rio.
Ao ilustrado sacerdote

as boas vindas desta folha.

Agradecimento menina.

Por meio deste, venho ao público expressarmeus agradecimentos ao humanitário clinico Dr. Al
varo Batalha pelos esforços que empenhou no tratamento de minha filha WALLY, que ora se acha completamente restabelecida.

Extensivos os mesmos as caridosas irmãs doHospital São José, que tambem não mediram sacri'ficios, durante o tempo. que esteve intern(!da.
SANTOS TOMAZELLI - Duas Mamas

PAG.4

A PRAÇA
solicita a todas as' pessoas

A firma Antonio TObias,

@)'!@) ®Y@) @!@) �
Cure seus males e poupe
'Seu bom dinheiro com-

I prando na

f a rma c i a
'

N o y a
de ROBERTO 'I. HORST

a que dispõe de maiorrem credores, apresentar suas contas den- sortimentona praça e ofe
rece seus artigos átro do prazo de 60 dias, pessoalmente ao. preços vantajosos.

titular da mesma, para liquidação. Bua Mal. Deodoro, 30 - JAft.GUá
�®i®®J.®�Jaraguá do Sul, 10 maio 1947.

fiNTON/O toetns

que se julga-

Casca de Cacau, exelenre
chá, V.S. encontrará ne

Casa Real.

N. 81Decreto

�tRt1ENTO
"'tOEIROS

A 1a. Coletoria Federal de Jara- neider, Arnoldo Schmitt,Doá do Sul, COllvida as firmas Arthur Henschl, Alfredoabaixo mencionadas a compare- D. lnnssen, Clemente
cerem naquela Repartição:. Schmitz, Carlos Mayel',
Vitor Gaulke, Socieda- Ignacio Leutprecht, Ful

de "!tá" Lrda., Waldemar vio Luz, Gumz Irmãos
Rau, Posto Rubini Ltda., LIda., Josá M. Müller,
Fabrica de Fumos Cente- Carlos Hardt, Adolfo Pütr
nárjo Ltda., João Franz- jer, Vitor B. Emmendoer
'ner, Domingos Reck Jnr., fer, Gustavo Hensc�el,João B. Rudolf & Cia. Angelo ßenetta, .ErwlnoLtdll., Seme Mattar, Pe- Menegotto, In,dustnas Reu
dro Winter, Oscar Sch-, nidas Jaragua S.A.

NUNCR EXISTIU IGURL

•

J.D §ab2l.(()) (Marca Registrada)

Virgem E�pecialidade
dl� CllAo WETZEt llNIDl(J§TIR\lAl· =o J(())nIDlfn��e

recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum .

Edital
Imposto Territorial
De ordem do snr. Co

letor. torno publico que
no corrente rnez de Maio,
arrecada-se nesta Co
letoria, o imposto ecima,
referente ao 1'. semestre
do vigente exercicio.
Os contribuintes que

não satlefazerem seus pa
gamentos no preso mar
c., poderão satisfaze-lo
n8'l>roximo mez de Junho
com a multa de 20%.
Terminados os supra ci

tados prazos serão extra
idas as certidões de divi
das piilfa a cobrança exe
cutiva.
Coletoria Estadual de

laragué do SuJ, 2 de
Maio de t 947.

Heleodoro Borges
escrivão

Tomem:
Enfrentaram-se dom in- tor; Amandus, Glrola, VINHO CREOSOTADO

"SILVEIRA"go p. passado os esqua- Karsten, Joãozinho e Bo-drões do Aquari F. C. e na.
S. D. Acerat (tocai), sstn- Os elementos que maísdo vencedor os onze ace- se destacaram no quadroretanoe pela contagem de local foram: Lucindo ecinco tentos a zero. Levíno, seguidos porO quadro visitante exi- Oresre, Glrole, Joãozinhoblu-se frequtsslmamente, e Bona; o goleiro Anto- Conv.lescençasnão se mostrando a altu- nio pouco teve a fazer, VINHO CREOSOTAÚO

É UM GERADOR DE SAÚDE.
re de enfrentar o pelotão pois o quinteto atacante

�========�do Acera], que jogando que apresentaram os

ViSi-l:
I!"

com acêrro e firmeza, con- rentes, nada fez. nha um estornagoseguiu lograr a vitoria 80- No quadro visitante te- te, usandobre seu adversário J'Jela mos a destacar a parelhaaUa contagem acima re Ie- de beckers seguida pelo B1TTER AGUlArida. meia direita, unico ele-Logo apoz começar á 'mente que se mostrou snr. José Peters, lndus-
O Prefeito Municipal de Jaraguá doP im ... iro agressivo. trial em [oinville e dona

.

It-

pugna, l!!tUrge o n �I

Maria Mayer, esposa do Sul, usando das atribuições que re sao
tento pro-Acaraí, tento es- Referiu a contenda o

snr. Carlos Meyer, conferidas pelo art. 12, n. III, .do Decreto.
se conseguido por Bona snr, Cerlíro Heffermann,q�e abrindo a contage� que atu;u bem. - 13, o sr. Afonso Buhr, lei Federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939,pera os seus, conseguiu -x-

.

lndustríel nesta cidade, o

D E C R E TA:
influenciar melhor o onze O Acarai escurcionaré :��'h��o���o B�t��:ko�s� I Art. 1°. _ Fica sem nenhum efeito o
local. hoje a Timbó, onde iráNão se contentando enfrentar o quadro do ki, esposa .do sn�. Si�- decreto n. 79, de 18 de março ?e 1947,com a" conquista do 1°. Tirnboense, um dos lide- vesrre Bartmkow�kl, .

reei-
que alterou o art. 5°. do decreto lei n. 40,

..... t di' lpl dente em Corupa; dla 14 .

21 d b d 1938
ren o, avançam novemen- res aque e mumci 10.

pessa a data neralícla do de e novembro e.
.'

te o quinteto ecarteno, Desejamos feliz viagem
snr. Albano Kanzler, cons-

•

Art. 20. - Eate decr�to �ntrl'lra em
conseguindo dest'arre con- ao Ac�raí.

trutor nesta cidade e de VIgor na data de sua publicação, revoga.
sígner o 2°. goal, sendo

_
seu marcador o artilheiro L OCa .·5 d?na Hor�encia. ôatler, das as disposições em contrario,

,

Karsten dia 16, amverslm�-se o
Prefeitura Municipal de J aragua doMesmo antes de terrní- ��pr�e��t��r�0��m:r��7.er, . Sul, em 26 de abril de 1947.

.

Dar a primeira faze do jo Aniversàrios
_ A 14 do presente, JOAQUIM PIAZERA - Prefeito Municipal

go, consegue .novernenre, - No dia 2 do correnredesta vez por intermédio passou a data natalicia festejará seu 20• eníverséde Joãozinho. o Acarai da exma. senhora Iracy rio o Interessante garotomarcar o 30• tento, tendo Teixeira Nunes, esposa Orllando, filhinho do ceterminado a faze inicial do nosso amigo José Eu- sa! Tarcisio-Izaura Motta.
com a vírorta de 3 x O pa- sebío Nunes, índustrlel e A todos a felicitaçõesdesta f.lha.re os locais. "

I destacado udenlste nesteNo segundo período de rnunlcíplo. , Casamentos. Teve I�g'arjogo, surge os elví-celes- - Dia 4 passou a data ontem, na residencla dosíes com o concurso de natelicle da snra. Eetefa- pais da noiva, o casaEmilio, que epezar de não nla Ballock Plazera, es- mento da senhorire Ondise entender com seus com- posa do snr. Silvio Pia- na Gaya, dileta filha dopanhelros, demonstrou ser zera, mecânico nesta cl- snr. José Gaye e de suaum elemento entusiasma- dede,
esposa dona Adelinado pelo sport e um exl- - Fizeram anos dia 5 os Müller Gaya, com o snr.mio conhecedor da pelota. industriais' Heinz Mar- Reynaldo Brenner, comer-Mesmo com Emílio no quardt e Jos� Menegotto cianttt em Curitiba.comando do atllque, não e o menino Getulio de O noivo é filhu do sr.lograram os visitantes Oliveira. Dia' 6 o estu- José Brenner e de suavencer a barreira guarne- dante Egon Ehmke e do, esposa dona Amalia Brencida por Lucindo e Levi'- na Hulda Maier, esposa ner.no, dois elementos que do sr. Alfredo Maier. Dia O ato civíl foi teslemunão podemos deixar de 8 o sr, Dionisio A. Pere!- nhado pelos srs. Anibaldestaca-los. ra, gerente da Empresa Gaya e senhora e FrançaNesta fase o S. D. Aca- Auto Viação Catarinense, Vosgerau e senhora.rai com novas investidôs o sr. Osmar Schmitt, co- _ Reali;5ou-se tambemconseguiu marcar mais merciante em Porto União, ontem o enlace matrimodois tentos, um por in� a senhorita Elsa Buck, a nial da senhorita Silviatermédio de Karsten (pe- menina Zelia Moser, e os Rosa Marquardt, filha donally) e outro de Girola, srs. Afonso Klein e Ro- snr. Roberto Marquardt eque aproveitando-se da dolfo Maier. Dia 9 a, se- sua esposa Catllrina Marconfusão que reinava em nhora Amélia Karsten, es- quardt, com o sr. Josétorno da méta dos alvi, posa do sr. 'Walfhp.r Kars- Frutuoso, industrial nestadesferiu violento tijolo, in- ten. Ontem fizeram anos cidade. '

do ã bola alinhar-se ras- Jorge Mattar e Antonio _ Com a senhorita EIiteiramente as redes guar- Dutra. sabet Eichinller consornecida pelo guardião dos - No dia 7 fez anos a I
ciou-se ontem' o sr. Eme-visitantes. exma. senhora Dorotea rich Watzko.O qu�dro local. formou Ha�ger, esposa do nosso

Bébé No dia 23 do cor-
da seguinte maneIra: amIgo snr. Teodoro Har- t' J d s DrA t

.

L' L ren e o ar o, r. ..

n omo; eVlllO e �- ger.
. Aguinaldo de Souza foicmdo; Maba, Orestes, VI- - Ola t 2 fazem anos o

"d o nasenrIquecI o com -

cimento de uma galante

..
I I l -----

I BITTER AGUIA

I
é a vida do seu es-

tomago.

1-------=I

I 'MEDICAÇÃO AUXILIAR,
'NO TRATAMENTO DA

SIFILlS".

fLlXIB Df I06UfiRAI
I O remédio que tem depurado·

o sangue de tres gerações!
Emprega'do com êxito Fias:

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! .••

,

SEMPRE O MELHOR! •. ,

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

rFS.1!I A�UI.
e encarrega de cuidar
do seu estomago.

PARA FERIDAS,
tCZEM'AS,
INFlAM;\ÇOES,
GCC[I}�AS,
F � I,E I R,A·S,
ES P I N'-t A 5," E TC.

c.. ..QÃQ V1RC{ .

';Jr *. At
. ..

.

EspECIAlID�DE r
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