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r-7ge_r�ncia a'fisa queI est�· ��tiké'(lendo a eo

. bW!�i! \'�qil'$sinBturas e

pe.dé-f/ío,'\prezados essi-
,

1finte� qÍfe se acharem
em. "trazo, bem como

aos que ainda não re

novara.!f!:s,ua assinatura
do $iiénte ano, satis
fazerem com brevidade
seus pagamentos,

Outrossim comunica
mos aos assinantes de
fôra da séde e eos de
outras localidades, que
poderio fazer a remes

sa da importância pelo
Correio, podendo para
isso deduzir as despe-

ANO XXVIII JARAGUÁ DO SUL Sta. Oatarina - N. 1.428

Ilctcs notiaia5If�llí1 do rr�D�nlorio Junta do Alistamento
Militar de Jaraguá

do Sul.-------------------- Nos salões do Clube ta natureza e sabe per-
WASHINGTON (USIS) Aimoré, realizou-se, co- feitamente qual o destí- AVISO DO 13°. B. O.

-As' atividades siderúr- mo estava previamente no dos recursos conse- A Repartição Alistado
glcas nos Estados Unidos anunciada, a tradicional guídos por tão honestos

ra anexa ao 130. B.C em
durante a última semana

festa anual em beneficio meios.
J i '11 dU

dos filhos dos Lázaros, o IlVI e, pe e o cornpa-de mês de abril, preces- OUTRAS NOTAS recimento UR aENTE
saram-se a 96 por cento patrocinada pela secção Alem das pessôas cu- dos cidadãos abaixo, resi-da capacidade da índús- de Jaraguá da Associa-

jos nomes já foram pu- dente nesre municipio, pa- ------.---......,;tria, assinalando o segun- LÇãO de asslD'stêfncia aos
blicados, contribuiram, ra receberem seus certifi- LOCa isdo nível do período de azaros e e eza con-
com donativos em dínheí- cados de reservista: - Af-

após-guerra. O nível má- tra a Lepra.
ro, mais os seguintes: fonso Brosowski, filho de

-x- ximo foi o de 97 por cen-
A cargo de sua dire-

com Cr$.100,OO Artur Carlos e de Ida Joana Clube Hipico de Jaraouá
RIO (Meridional) Pros- to, registrado ne semana toría, composta de.sednhdO- Müller, Joaquim Piazera, ßrosowski; Alfredo Gui- Comunica-nos que pa-

seguem norrnalmente as que terminou a 24 de mar-
ras de nossa SOCIe a e, Industrias de Madeiras lherme Frederico Klein, fi- ra breve haverá uma gran

negociações entre o Ban- ço sendo o mals elevado a cuja frente estáa Ex-
Jenssen S. A., Faustino lho de Orro e de Maria de corrida de cavalos em

co da Inglaterra e o Ban- desde outubro de 194'4. ma. Sra. D. Julieta Pe- P.' Rubini. A comerciall Klein; Angelo Chimelli, fi _

sua pista sita a Estrada
co do Brasil em torno do _·x- reira Oliveira, -presíden- Ltda., -Dr. Valdemiro Ma- lho de Virgilio Chimelli e Neva Retorcida, os aflclo-
saldo brasileiro bloqueá- WASHINGTON (USIS) te, a festa dê sabado úl-

zurechen e Mario Tava- de Iulia Packer; Berto!do nados deste esporte, po-
do. SeO'undo informações -As ofertas do mercado timo excedeu em brí-

d C h M 11 H' filh d Alb t H' dem preparar-se pare granIjo lhantísmo e em resulta- res a un a e o; com em, I o e er o em
des novidades e surpreza s.obtidas no Ministerio da pare o arroz beneficiado

do financeiro 'a.expecta- Cr$.60,OO Roberto Mar- e de Alvina Hein; Dornin-
REIIFICACAQFazenda não tem funda- continuaram aquém das quardt José Emmendoer aos Candinho dos Santos,tiva mais otimista.

'

,
- o

P Imento a noticia de que necessidades do comércio fer e Germano Ehmke; filho de Leocedlo Candi- or um epso na corn-
o governo inglês havia durante a semana rerml- Até altas horas da ma- Cr$. 20,00-Alois Stueber nho e de Rosa Joaquina posição houve um engano'pleiteado li redução de nada a 14 de abril. A chu- drugada'"sob � batuta do e Lili Meyer. dos Santos; Eu lldes Pi- ne parte dos anlverserlos

sua díví- va e o frio continuaram a maest�o. Peru a orques- Os prêmios da tômbo- nheiro, filho de Manoél em nosso ultimo numero,da com o Brasil. Como retardar .os trabalhos da ta d�liClOU a todos quan- Ia couberam a L. Marcar, Pinheiro e de Ottilia Ave- retificamos para Euzébio
se sabe os saldo brasíleí- lavoura nos estados merl- tos �I,:,eram � ventura de .to, Marta Horst, Paula .lina Fagundes; Eugenio Mendonça Nunes e não
ros bloqueados atingem díoneis, informando-se que p_artI,c�par � concorrer. a Wieie, Heinz Mahnke, AI- Rusch, filho de Ricardo é José Euzébio Nunes, e pe
cerca de 65 milhões de a semeadura ficou sujeita tao útil quao necessärto varo Tavares, Erna Zah- de Berta . Müller Ruscb; dímos desculpas por este
cruzelros. a um atrezo de - duas a emp�eendlmento.. ler, Angelo Píazera, Hei _ Frederico Ramthum filho engano a esse nosso pre-

-x- três semanas na Loutsíe- FOI sem d�vlda um nz Brasil Zahler Willy de Carl' Ramthum e de. sado leitor.
WASHINGTON (USIS) na, e se realiza em época s�eesso dos mais expre�- Mahnke, Ruy Cardolo, Maria Gnewuch; Gehrit AIWERSARIOS-O presidente Trumen bastante posterior á 'nor- SIV�S, o que conseguiu Carlos Harweth e Fran- Ewald, filho de Oito e Fizeram anos ontem osind�cou .hole o nome dos I mal no Texas e no ArkGn- � dire?âo da no�sa_ ber cisco Luy. ,Eva Ewald; Herbert Gus- senhores Oscar Schneider11 Jovens lIprovados nas sas. As condições para a

j
nemerlta AssoClacao. A renda bruta atingiu tav Ervim Beier, filho de e Aleixo Tome'lin. Hoje a

provas 'Para o curso qua- semeodura na California Para tanto contou ela 8.- Cr$.12.29160. A des- Richard e de Maria Beier; senhora Edwirges Voigt.drienal de instrução na permaneceram favóraveis, com a cooperação e a peza _import�u em Cr$, Hilario francesei; filho, de eS;Josa do sr. FranciscoAcademladeMarinha Mer- esperando�se que dentrolboävontade dagenteJa- 3.34960 sendoCrI.2.37000 Cesar e de Emilia Borto- 'Alberto Voigt.cante. d� Estado� Unido& de. dUãs semªnas seja ge-, raguâense, que
.. tãC! alto. do 4��., Cr$. 30(l,QO de Iini �raßc;esei; João M��� . fallei IJmmermawn-Schllillem KIßgS'''Potnt� ·N�w-Y-{)rk rát � semeadura 'com Dl compreende .ca1.i'fi� f)1êmios�i"a têmô} '!'er., fl�o � P.-edP& -{ '

..Re�,�� Il,���a começar em 1 de Julho. clluxllio de, aviões. de empreendImentos des- Cr$.3!7,600 de material e de Hllda Momm Meurer; trlmomal d� senhOrita Ana Z!m-Durante o per.fodo de .

,

t
-

d Leopoldo Strelow filho de mermann, f�lba do nosso amigo. . ' para a ornamen açao o
..

" - sr. Pedro Zimmermann e de suatreInamento, �s Jovens �-

5 O R T 5
salão e Crt· 415,00 de Wllh Strelow; Manoel Pau· esposa dona Paulina Zimmer-provados serao submetl- fi ' P '.

C' despezas diversas. Hou- �o da Cunha, filho .de Jo- rp�nn,. com o sr. Lindolfo, Sc�-dos a todas as provas e
_ 1:1 ve, portanto, a renda li� ao Paulo e de Maria Ra- mltt, ft)ho do sr.Bernardo Schmlt.

regulamento dos cadetes quida de Cr$. 8.942,00 mona da Cunha; Miguel .!,o Jovem casal os nos�o� cum
mer<:antes norle-america- Barato, filho de Albino pllmentos e votos de te,hcul.de.
nos. O Departamento de POR. 'lH:t'tLLEJR

Barato e dt Dominga Me':' I FILECIMEI'DS
..Estado, através da sua Di- Preliaram domingo pro- a peleja, isto aos 22 mi- otima jogada; consegue nil; Martinho Manoél, de Faleceu em Guaral!lmmvi:$ãp de Intercambio Inter- ximo passado nesta cida- nutos de jogo. novamente, outro empa- Souza, filho de MlInoél o nos�o. pr��ado amigo e

nacional de Pessoas co- de, os esquadrões do C. Avançam os locais te, terminando o>jogo João e de Alvira Maria corl'elJglOnarlo sn�. Adolopera', na conçessão das A. BAEPENDI e S.C. por intermedio de Justi- pela contagem de 4 ten- de Souza; Oswaldo Klo- fo �nabbem ..
O estmto era

bolsas de estudo. CRUZEIRO de (Joinvile), no, que em ótimo lance, tos a 4. wask!, filho de Andre �Ult? benqUisto naqu!le05 candidatos aprova- prelio E'sse em que não consegue dar a pelota Atuou a partida o. Sr. Klowaski e de Thereza distritO, onde por mUlto
dos são: Roberto Sergio se apresentou vencido ao meia esquerda Clovis, Carlito Haffermann, o Aorwatte; PlIsqualini Schi- tempo exerceu o cllrgo �eDiez, da Argentina, 'fha- nem vencedor, pois ao o qual não vacilou em qual saiu-se bem. ochet filho de Nalceste e Coletor Estadual, e Ultl
deu Gluszezinsky, do Bra- terminar a pugna, o pIa- arremessa-la as redes Os quadros pizaram o de M�ria. Sarty Chicache- �amente estava esta��lesil Jorge Morgenstern ßer- card assinalava 4 tentos guarnecidas por Or]an- gramado assim, constitu- te' Placido da Rosa filho cldo c�m casa comercl�1.kh ff � Ch'l R' d idos BAEPENDI: Joãozin- '. .' - Ola 14 faleceu nesta Cidadeo • rO I e� �car o a 4. do, conquistando segun- de LUIZ FrederiCO e de a exma, Vva. Da. Bertha Baims.Moreno, da Colombla, Jor- Iniciaram a peleja os do goal para o Baependí. ho, Manke, Niquinho, E- Profeta da' Silva Rosa; A extinta era sogra do snF.Oer-ge Piloto de la ROSll, de locais, apresentando.se, Mesmo antes de ter- milio, Velho, Numes, Ju- Sebastião Dutrl! filhó de mano Elimke
Cuba Eduardo A. Calde· isto da parte de ambos minar os primeiros 46 venal, Eti, Justino, Ciri- Antonio Outra � de Ade- ..�orreio do Pov�, envia as fr
ron do Equador, H?racio os quadros, um jogo pou- minutos de luta, conse- nou e Clovis. lia Flores; Udo Alberto r:��i:s.enluta.das slDceras condo-
Docruet, do Panama, Ru- quinho fraco, o que, fe- guem os visitantes em- C�UZEIRO: Orl�ndo, Carlos Radünz, filho de --------,ben Lezcal)o, do Paraguai Iismente veio a melho- patar a peleja, sendo To!mha, Budal, MIlt?n, Augusto e de Ida Radünz de Clara Piske.José Sevastllno Steinboch rar quando os onze bae- autor do tento, Batati- TelO, Fumath, Ivo,

.

ChICO Walter Adolf Alvin Shca- Jaraguá do Sul 15 de Ma-do Perú Italo Vallar I?ea-: pendianos conquistaram nha, novamente. P�u, Jacy, Batatmha e de, filho de Ricardo Ger- io de 1947.na, do Uruguai e William aos doze minutos de

lU-,
Aos 13 minutos da se-I

Pmha.
_' mano Alberto Schade e JOllquim Piazeira.Bnex Bozo, da Venzuela. ta, por intermedio de JU- gunda faze, ETI torna a -.x- _

VENAL, o tento que veio desempata-la, mas que
E agora utençao para

a abrir a contagem do) pouco tempo assim du- o SUPER-AT<?MICO en

jogo. rou, pois aos 18 minutos contro de hOle a tard�
A Coletoria de Jara. Com 1 x O no placard conseguem os visitantes no campo do Baepend!,

guá do Sul, avisa a to surge os visitantes com por intermédio de JACY entre ás valorosas eqUI
dos os abonados para forte reação, reação es- úm novo empate, e, logo pes dos CASADOS X
comparecerem aquela sa que veio dar margem em seguida conseguem SOLTEIROS
Coletoria, afim de l'ece- para que os mesmos por os mesmo trazer o pla- Os onze das «ALIA�
berem os abanos de fa- intermedio de BATATI- c8,rd para 4 x 3, Lento ÇAS» contando com otI
malia. NHA, viesliem a empatar de Pinha. mos ve�eranos de fut

Não obstante reagirem b�l, am�a em forma,
o onze do Cruzeiro não tal.s como. Seme. Altof,
conseguiram assegurar a Prmmo, R�mos, G!,ubba
vitor'ia pois JUST1NO em e�c.etc., nao podera em

,

hlpotese alguma, ser su-

_------------_ perado pelo conjunto do
CELIBATARISMO.

RIO (Meridional) O se
nador Dr. Nereu Ramos
deverá assumir a Presi
dencia da Republica no

proximo dia 20, quando
o general Gaspar Outra
viajará pera o estrangeiro,
pera avistar-se com 08
Presidentes Peron e Bar
reta.

zes postais,

AVISO

t Agradecimento
Profúndamente consternados

comunicamos aos nossos parentes,
amigos e c�mhecidos o falecimento de
nossa querida saudosa mae, sogra e
avo_

'

BERTHA ElEIMS,fmorOso sul 8rosileira de flelricido�e S. ß.
AVISO

que o bom Deus chamou a si no dia
14 do corrente, com a idade de71 anos,
deixando os seguintes filhos: Oswaldo,
Helga, Al'thur casano com Olga Hus·
cher. Vere'na casada com Rudolfo Tru
hs, Edithe casadã com Germano Ehm
ke. Agradecemos a todos que acom

npáharam seus ultimos momentos e

que enviaram flores, e
. especialmente

ao D. Alvaro Batalha e Senhora e Dr.
Waldemiro Mazurechen e a Viuva Da.
Delaudina Soares e ao Pastor Waidner
pelas consoladoras palavras proferidas.
Jaraguá do Sul, 16 de Maio de 1947.

FfiMILlfi EHMKE

DIRER AGUIA
Puro

Sendo a N. S. dá Salete a Protetóra da "Empre
sul" e o mês de Maio consagrado á Virgem Santis
sima, a Administração desta Emprêsa resolve con
ceder luz gratuita, durante o corrente mês, a todlls
as igreias, onde se celébram os oficios de N. Se�
nhora, podendo utilizllr-se da energia com maior jn
tensidade, para assim dar mais brilhantismo ás de
voções de Maio.

Joinvile, 5 de Maio de 1947.

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S .1.
Cei. GraciÍlano Negreiros
Administrador Federal

Na hora do

aperitivo. tome
Um Calice

de

AVISO
Proibimos terminante-I

mente a todas pessõas de
entrarem em nossos ter
renos, sem licença.
Não nos responsabili

zamos pelo que possa
acontecer.
Julio Gadofti e Mariano

Gadotti Irmãos. '

.':a
3xl Retorcida,6-6-1947.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"MEDICAÇÄOAUXII,JAR
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"
Emprêzà Sul Brasileira
de Eletricidade ·S. A.

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem i
vrxao CREOSOTADO
"SILVEIRA','

ImprBgado com Ulto nas:

Tosses
Resfriados
Q;ronquites
Escrofulose
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

A mais importante Companhia de Capitalizàção da America do Sul
, Amortizações de Abri' dê 1947No 8orlelo de amortização reaUzado em 30 de ß. brU foram .orleada.a. lIegum". coaabbaoçõe.: ' .

A Emprêsa Sul Brasileira, de Eletricidade S. A.torna público que é expressamente proíblda a caça,bem como a entrada nos terrenos de sua propriedade, sito. no Piraí, ßraclnho, Rio do Julho Rio Ver- '

melho, Rio Humboldt e São Lourenço, sem licençaprévia do Coronel Adrnlnletrador,
Iolnvile, 9 de Maio de 1947.

Empresa Sul Brasileir. de EI_lricidade S. I.
Cet. Oraciliano Negreiros

Ad,mistrador Federal.

X B L

QUO
C F Y
R N V

x V u
N B T

Todos os titules em vigor, portadores de vtn'á das comblnoç�s supra, serõoimediatamente amc'rtrzodos pelo copito! 9'brantiäo" o que têm direíto.
,SÉDE SOCIAL: RUA DA A.LF�NDEGA, 41-Esq�ina Quiton.dQ (Edifiào SulCKop); ,�. InsAAtores e Agentes em tqdo o BrOsil• � .. " .1.1. , • .•�sla de �oss�;Se-�cr. � M � ln_fu_r_m_a_ç_öe_s_c_o_m_o_s_r_,G_,__R_O_D_O_L_F_O_F_IS_C_H_E_R _

. nh:ora, do Rosario I abril de 1947., Emprêsa Sul Brasileira deEletrícídade S.A.Realizar-se-ä dia 25 e 26 do corrente, O Prefeito Municipalem Retorcida a festa de Nossa Senhora do de Jaraguá do Sul, 1'e-Rosário. solve;
H '

h d b bid f' t Nomear: (Sob Adrninistração do Governo Federal)ay�ra C urrasca a, e 1 a, ca e, orn- De acordo com o art. ,. . ,

.

'

*' �.if*'I.·bola, ,lellao de p_renda. s etc. .' 19.7 n. 9 da lei estaduall •••a a ••SSA BIS_IItHf.,�RE'Uvs IJ'I!A festa serä animada por um otimo n. 55 de 30 de dezembro 1I.lnF.IM.1 III EI••&'·I'�Jazz - 2-1 A COMISSAO de 1i35;
.. .

.
Alfredo Langer, para Uma linha completa de MOTORES naC1ona�s e estrangeiros ode alta e baIXAexercer as tumções de In- rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50�60 CIClos

otendente-exator. do dis- 2 MOTORES marca GRAMME, de 97 �P, 470 rotações por minutotrito de Corupã.
.

220 Volts, 50 CIclos. ..Comunique-se - as.) &__DlIf'I!éHae "'1 _lal�_AJoaquim Piazera _. Pre- RFRm.�!!á�V� W1 Oll fI}6 'VAVGiRA N D E LIQ UIDAÇA-O feito Municipal. BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.conjugadas com motores mo,uofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,Portaria de 2 de com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.
maio de 1941. servindo até 50 metros de profundidade.
o Prefeito Municipal Artlig�§ IElietrlic(Ü)§· jara (()) larde Jaraguá do Sul. re- Sortimento completo EI variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS. esolve:

ARANDELAS.Conceder licença:
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

De acordo com o art.
força de qualquer capacidade.167 do decreto-lei n.700,

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a mralquerde 28 de outubro de 1942;
A Raul Massaneiro,

.

pedido de instalação de luz e força. .

ocupante do cargode"
.:===--==============.- "Amanuense", .padrão 'J', �@í@@j!@)®!@)@Y@)@'!@).@f@�@!@)®Y®®Y@@Jí@)@r@).®�D.. Renato "")ITalt�p do Quadro-UnlCo dO Mu- ft.::\

T
•

AB' R "d- R f" d @)
:: &-. . WW ." nícipio, �e 6 meze� a con- 'eI

esse, sma, renquíte, ouqUi ao, e es na as

. �"
ii M É O I C O :'

;��t�� ,l.' de mato co1'-@,·TODAS AS �IOLE§T,IAS DIO ßPHRflH'O RtOPIRfllÓJH(\ ..iJ CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
.. t@ .LU mu-H Com cursos de aperfeiçoamento no ii Jo?g�����1�:��.� -Pl'e�:i�l; Encontram alivio imediato com {.; uso do �

ii Rio de Janeiro ··São Paulo e Buenos Aires. li
to Municipal. • •

',' I n C O m p a r a v el@)ii
'

Doenças de Senhoras - Partos - Clinica �l
11 CO",UI��:a; R"�:on".��!�O�,.o .: PreT�:�,�Ç���kiP.I.!! Decreto de 2 de maio I Pl!ilnraI dI! flonien PI!Inll!Oil! �ii Jal'agRá d�E�;rONE NSt.: Catal'ina ii de 1947.

ê> o PEITORALMAIS UONDJ;jCIDO.�O BR�§1lL @)
_...

ii O Prefeito Municipal de ��@).®��@;.@@;@@;..®@i.@)@i®@l®�@Tn:Jaraguá do Sul, resolve: ",:,;:,,,;::;,;�-=�;"';:;;';';;:;";::;';;';:;;"';;;'';';;;;''';;;;';'';;;'''';;;'''''';;''''';''----.....,,:--------r
..

···!!i!!u=u=n=m;;!!UE!!i!!!!!i!!I'!!i!!!!!!i!E!iaUEEu==sn!!E!n::::;;! Nornea r :

�II
�

LI
"

III De acordo com o art. ?i:[j:?: :;�t....·,···�
"

IFebres (SI:�:iU�i���·B: II!' �te�0{);·d.d028d��l'e���. í;'� � ii ..A L. •I. -. CURAM-SE RAPID��:��:E ��:edelI'a ii tU���efa\l:s4e2j,'pap�, exer- �;:' ,:::::;:::t!l �:W .:...�.:.�:,*<,.. . ..�,� ,'.':' .

,iii "C I A ti . iii cer, em substituição en-

I��-l
Q

I:":
r:n .'._;m apsu as n asezomcas Ig quanto durar o

o afa�ta- ;::':;',V:::::(J & Zi:.�. hm

'Iii mento do respectivo titu- '.:L:.::::: t:: �.'\:i<bIII M inancora" II lar sr. Raul Massaneiro \(':':: ::,;, k: '# '''<iftm Em Todas as Boas Parmacias I �a�:ã�o ,,��."�r:;aQ���sr�� \�{,�:l �}.i 't,[;[ "\i;
IÉ .

. III Únioo do Mun�i�o. ��������.��-���-�������������-L:::;;,:;';�;:::J t����;:r�:f.:�� - Pre�:i� A P R A ç A I FiT��rinos de:
Renda�

Crochê���� ���
Monogramasii Banco Popular e Agrícola i sOlicitaA afi;::s�n::::� q�eOs��::: - EdOOI·Tt'Pa·)ßVEMIDADo Vale do Itajai - Matriz: BLUMENAU .

rem credores, apresentar suas contas den-Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeie e Rio do Sul
tro do prazo de 60 dias,' pessoalmente ao Imposto Territorial

De ordem do snr. Co-
ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS � titular da mesma, para liquidação. letor: torno publico queDepositos com juros- ti dispos!ção-(sem limite) retirada livre . . }

no corrente mez de Mtlio,f�
í disposição conta especial-(s/Umite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 Jaraguá do Sul, 10 maio 1947. arrecada-se nesta Co-com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 , . . . . 6-/0 flNTONtO TOß/fiS letoria, o imposto acima,D $

referente ao 1". semestre
ep. inic!al Cr 50.000,00 c/retiradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 . 5%

d
.

t rc'c'lo
o, .

.."

'

o vlgen e exe I
eposl�os com, a�ISO-Re!. dl?rJa ate Cr$.1.000,00 4'/ .. P. r,etlradas.

I!�--��i'
BOLAS DE BORRACHA Os contribuintes que

H mJaVISO pre.vlO de <>O dias 5'/.; 60 dIas 6'/.; 90 dIas 6"2'/.; �80 dias 7'/0 Não sofra de indiges- de todos os tamanhos, não satisf,9zerem seU5 pa-�� Dep. a .prazo lIxo-Por 6 meses 61/20'.; Dor 12 mes�s 7'/. Devera ser dado o tões, use
. gamentos no praso mar-, TI

aviso ptevio de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

} B"tt Ag'
'" � por preços nun?a VistOS. -cildo, poderão satisfaze-loDep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- 1 er ula �, Casa Real _ 110 proximo mez de Junho

radas semanais seIT' aviso até Cr$ 1.000,005/12'/. �..._,.._...........,.".........,.,...__...,......
. com a mulla de 20%.� Dep: limitados-(Limife até Cr� 50.000,00)

.

Dep. inic.ial Cr$ 20.0.00,00 com {{

1
<l C'

"., 'd' \f!>,6. "

,...

I
Terminados os supra ci·

retIradas de 3.000,00 cruzeIros semanaIs sem aVISO .... 61/2'/. 44 ' :Jass e "f.a.oveiS tados prazos serão extra-Dep: Especiais-(Iimi�e até ,cr$ 100.000,00) .. Dep. inicia� cr$ 50.000,00 com --�

_ �. -lO
--

.. '

,_
-�- idas as certidões de divi-retIradas sem aVISO ate 5.000,00 cruzeIros semanaIS. . . . . . 7'/. V.t....r O lil-,aZZ�I"IS ' das poca a cobrança exe-

�
Paz todas ....s operações bancarias, corno sejam: cobranças, descpntos, "®". Jaraguá 110 Sut -

__
Rua Dommgos R. da Nova <i> cutiva.passes, deposltos em contas correntes, depositas de valo ..es, etc. etc,

M' E Ih V'd 'd C t Coletoria Estadual deoveis" spe os, I ros e VI raças. or a-
JaraO'uá do Sul, 2 de

MANTEM CORRESPOND�NTES DIRETO,S EM TODAS �S PRA.ÇAS DO PAlZ

1
se Vidros. Moldura� para Quadr9s qualquer

I' Maig de 1947.
. Serviço atencIoso e rápido. ' tipo. - CAIXOES FUNERARIOS

Heleodoro Borges
.

, .'
Em e.toque e sob encomendas.

�
= �� Enfeites para Caixões funerários. escrivão

MatriZ: .JOINVILLE

Atençãó!"•••--.._--- .

o proprietário· ARTUR WOEHL,
em CORUPÃ, resolveu trocar de ra
mo de negocio, por este motivo vae liquidar seu grande estoque de fazendas e armarinhos, com grande abatimento' a come
çar do dia 20 de Maio do cerreute.

Não deixe de visitar a Casa ARTHURWOEHL.
3x2

COITRA CISra,
QUEDa DOS CA ..

'BELOS E DEMAIS

TONI(O ('APl1:)Ú'
po� Exé�léN:CIA
�

. ./

, -,(
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«CORREIO" DO POVO» - Domingo, DIA 18-5-47 PAG.3

o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi-
F E R R A R I A to da Comarca' de Jaraguá do Sul, Estado de San-

.

ta Catarina Breell ne forma de lel, etc ..Fabrica' de ferramentas agricolae. FAZ SABÊR aos que o presente edital com
Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.

o prezo de trinta; (SO) dlas virem, ou 'dele' conheci-
--------. mento tiveram que por parte de LEOPOLDO AU-2015-Marcos de Souza, bras. requer licença GUSTO GERENTE' e RICARDO BUERGER, porcontruir um mausoléo na sepultura de Lucia Fer-
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS 'É A intermedio de seu bastante procurador, advogadorari de Souza e Silva, inhumada no eimitério mu-

LOMBHIGUEIRA MINANe.ODIA doutor Paulo Medeiros, me foi dirigida li petição donicipal, desta cidade. Como requer.
p

.

teor abaixo transcrila:-PETIÇAO:-Exmo. Snr. Dr.2028--:Henrique Augusto Lesmann, bras, re-
Juiz de Direitot-Dlzern Leopoldo Augus!o Gerent e

quer transf. imp. terreno adquirido de Guilherme Vermitugo suave e de pronto Ricardo Buerger, proprletarios e comerctantes, cese-Gumz. Idem. efeito Dispensa purgante e dieta 1 dos, brasileiros, residentes nesta cidade, por seu pro-2029-Paulina Maholz, bras. requer trausf. SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- curador bastante o advogado que a presente subs -imp terreno adquirido de Guilherme Gunz, Id�m. ME o n; 1, 2, } e 4 creve, que a jlii�lJram nesta Comarca uma ação de2030-Edmundo Georg, bras. requer baixa
Proteja a saúde de seus tilhos e � s�a p,róprial . de cobrança centre CALOPRESO & elA.,. comer-imp. sobre engenho central do Aguardente. Idem. Evitará muitas doenças e poupara dinheiro em cientes estebelídos nesta cidade, na quel exigem o2031-Breithaup & Cía. requer transt. imp. de remedios pagamento de oito e. cinco mil cruzelros, respectiva-duas carroças vendidas para Roberto Horste para
Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEIRA mente, e rnais juros, custas, etc., conforme faz cer-firma Industria e Oornercio de Madeiras Ltda. Idem.

MIlfAlfCORA para o st'u, tilhinh_o. to a inclusa certidão. Sacada, entretanto, que .052032-Walter Harnack, bras. requer trausf.
E um produto ::los Laboratórios Minancora bens penhorados não bastam para? pagamento In-

para o nome do comprador, os imposto� que es.- J O I N V I L L E tegral da divida. o que se contatara oportuname.nte,tava Sugeito seu estabelecimento comercial, vendi-
- �

os Suplicantes estão informados de que os Suplica-do a Harry Krueger. Idem.
, dos vem alienando os seus bens de modo que os2033 - Guilherme Moeller, bras requer licença OOOOOOOOOO��IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Suplicantes ficarão sern possibilidade de receber Cl

para estabelecer-se com negocio de Generos alimen-

�OO Adolf Herrn. Schultze OO� totalidade dos seus haveres, A fraude centra credo-ticios, fumo, bebidas, ferragens e fazen+as em zes
res torna o éro anulavel, podendo. pois, o credorpequena escala. Idem.

, . MARCENARIA EM GERAL UMr da própria, para obter esre resultado (Carvalho2035-Vitor Radunz, bras. requer baixa nnp. 00 � Santos, Cód. Cív, lnterpretado vel. II, pago 412). Osde um automóvel particular, vendido para fora do 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da � Suplicantes vêm, assim, a f�m, de prova.r a conserMunicípio. Idem. 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS
,

zz:s veção e ressalva de seus direitos, e_ eVI�ar que, de2037 -Frederico Moeller, bras requer alvará
00 Mantem um estoque �ermanente de todos (�S tIpOS 00' futuro, qualquer edqulrenre aleg�e boa Ce, protesta,r,de Habite-so para alugar sua casa,

. 00 de MobiliaS,. especialmente para escntorío. 00 como protesta, anular, pelos meios regulares de di-2038-H""rm'I'II'0 l\1f Cardoso, bras, requer IICen-
�'t I enda ia realizada ou que venha a

'" '1

� INSTALACÔES COMP.LETAS DE: � rei o, qua quer v
. . .ça para construir unia cerca de arame farpado, na � � Calopreso & Cla com prejuízo dos SuplI-� " Dormitórios, Sala� de T�ntar .

zz:s
ser por .

d t t
frente do seu terreno. Idem.

zes Cópas, Escritcrios, Movei" rusticos e outros. � cantes. Néstas condições requerem que es e pro es-2039-Hermilio M. Cardoso, bras. reqner

licen-e � to sejam citados os Suplicad?s e Heinrich ,Augustça mandar fazer diversos reparos e pinturas inter- MOVEIS AVULSOS· COMO: , 00 Lessmann domiciliado e residente nesta Cidade ena externa em sua casa. Idem. Cadeiras 00 que poss�e um imovel recentemente ali�nado p�l<?s2040 .. -Reinoldo 'I'heilacker. bras. requer tranf" Poltronas tixas e giratorias
• ' 00' Suplicado a um terceiro, e .que �e publIquem. edltaísimp. terreno vendido a Hartwig Passold. Idem, 00 Mesinhas de centro e para radio

.

� pera conhecimento de terceiros lnteressados Illce.rtos2041-Erich Marquardt, bras, rgquer t�ansf. 00 E entre muit?s outros, a" "e não sabidos. Outrossim requerem que, preenchidasimp. terreno vendido a Herp. terreno vendido a

I
Caixa Registradora marca RECORD, as demals formalidades legais. selam-lhe entreguesHerdwig Passol. Idem.

,
Afamada pela .sua etici�ncia, substitu 00 os autos independentemente de traslado. N. T, P D.2042-0tto Anóerson, bras, requer transf. Imp. indo as CaIxas Registradoras de 00 Com o valor de Cr$500,00.-Jaraguá do Sul, l' deterreno vendido a Ernesto 'Cheulacker. Idem.'

, elevado custo.··-------
00 abril de 1947.-(ass) Paulo Medeiros. (Coladas traz'

2043-Erich Marquardt, bras requer transt Toda a Iiereadoria á pronta Entrega � estampilhas estaduais no valor de. cinco c.ruz�i�os,imp. t9r1'eno vendido a Otto Andersan� Idem.. 00 RUA RIO BRACO, 964 - TBLEFONE, 73 � sendo uma de taxa de saude, deVidamente 101I111tza-204�-Albrecht Kunel, bras. r,equer. transf. 00 Jaraguó do Sul Sta. Catarina � das com data a e assinatura),-A petição levnü
.

doimp. s/ bicicleta vendido a Rudolfo Konel. Id8m.
'���OOOOOOOOOOOOOO$lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MM, Doutor luis de Direito da comarca, osegumte2045-Vitorio La7.zaris, bras. requer transf,I��

despa.::ho:-A' como requerem. Em .1-4-47 -(ass) Aimp. bicicleta adquirida �e OTília Müller. ,l'�em. I��������� Olíyeira. pa;a que chegue � �o�icia a publi.�o, e2046-:-;Pau�0.:;,Plast'\v,lCh" bra�. req�e! ,.ran,sf .. t -p,. "

r.- �.

�'M""" -'1" "SA-O JO :'GE''''' )' para conhecimento de posslvels lR.feressados. lllcer-imp. de uma bicicleta adquirida de FrItz Kunze
� Fabrica de oveis .\} tos e não sabidos, se passou o presente edital comIdem.

Es ecialidade em cadeiras de palha, tipo Colonial, Rus· i O prazo de trinta dias. qUe será afj�ado no ,Iu�p:.?r de204:7-Germano Toewe, beas. :equer transf p
tico e de assentos de madeira compensada. costume àS porta do Forum, e publIcado pelo 10rn�1imp. de um carro de lavoura vendIdo a Alfredo.

local "Correio do Povo".-Dado e pas5éldo nesla CI-Toewe. Idem.
.

A h"lles Sant'Anna { dade de Jaraguá do Sul, aos trinta dias do mez de2048-Ricardo Wenderf, bl'as. requer
_

transt. C I 4 abril de mil nqvecentos e quarenta e sete.-Ell Ney
2049-:-!ngo Bl�nk., bras. req�er t,ran�f. Imp. I

CORUPÁ _ Jaraguá do Sul _ Santa Catarina - Brasil
.

ra Uliveira. Juiz de Direito.-Esta conforme o Orlgl-de uma bICICleta, vendIdo a Ardulllo PICoh, Idem.
��_�� nal do que dou fé.-2050-Engenho Rau Limitada. Pele;> s/ geren- �.

Jaraguá do Sul. 30 de abril de'194i,te V. Raduenz, requer cancelamento Imp. sobre c:::I O Escrivão: NEY FRANCOum automovel particular vendido para fora do Mu-
nicipio (Curitiba). Idem. .

Dr Arqulem'edes Dantas2051-Alidio Stulzer, bras. rflquer transt. imp. •
.

'

..

terreno edificado, sito a rua Pr'es. Epitacio. Idem.
5051 - Angelina A. Bassani, bras. requer transf. aBVeGA••

imp. terreno ·vendido a João Manoel Albano, Id�m.
2053-Emilio Holtz, bras, requer imp. terreno

vendido a Emílio Kruger. Idem. .

2054-Henrich Nikolaus Monighoff, bras. requer
transt. imp. de uma bicieleta adquirido de Daniel

=pBrugnaro, Idem.
, ,a

!!
de U���ic��!��;!a���r!�sbJi:�:;!��:�::��I�:!i��J BANCO INOÚSTR IA E COMrnCIO DE S. CATAR IHA S/l. ii
trausf. imp. de um carro de um animal� vendido a

Fundado em 23 da fevereiro de 1935 ::Paulo Eichinger. Idem,
f CAPITAL INTEGRALIZADO CR! 64.000.000,00 �.!il!2057-Lothar Sonnenhol, bras. requer tran�,

DEPElDEMCIAS EM: RESERVAS CR'IP .ooo.ooo,oo!!imp. de um caminhão de carga vendido a Lessmann
Araranguá AGENCIA: Jaraguá do Sul ii& Cia. Idem.. Blumenau

::2058-WaIter Harnack, bras. requer transf. 6rusque Rua CeI. Emilio Jourdan, 115 '

liimp. de Uma carro comercial, vendido a Rudolfo Caçador End. Telegrafico !lINCO" ::. Canoinhas
Caixa Pos.tal, 1 O -Telefone, 73 iiMüller. Idem.

Concordia. ii2059-Walter Grtzmacher, bras. requer transt Cresciuma MATRIZ: I TA jA í liimp. de um carro de um animal, adquirido de Hi- Curitiba Faz toda. a. operações bancarias no Paiz. cC?_mo cobr�ni;:a•• desco!?'tos. iical'do Bauer. Idem. Curitibanos emprestlmos, financiamentos mediante cauçao de btuldo1s comedir�lalts, ::::::.

I' 'passes, etc.. aceitando documentos e valor.s em custo a, me an e2060-0swaldo Ponath, bras. requer baixa imp, flonanopo IS
.

taxasmodlcQs. ::
de um carro de frete, por ter transferido sua resi· g�:��ra Moria em C/Correntes os seguintes juros: IIdente para Timbó. Idem.

f �ndaial A 'Disposição, sem aviso, com retiradas livres
2010 ii2061 - Alfredo Borchardt, bt'as. requer tràns. tuporanga

pal'd qualquer importancia ',::.:imp. de um carro de lavoura adquiridO de Jorge j���b! do Sul
Com Aviso de 30 dias e retiradas livres !!Rodill. Idem. . I Joinville de Cr$ 1.000,00 3°1. ii2062-Bertoldo Baumann, bras, requer transt Laguna Depositos Populares, com limite de Cr$ DO.OOO,M liimp, de terreno vendido a Rudi Baumann Idem. Lages dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 �i2063-Bertoldo Baumann, bras. requer transt. �rl�:ns e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ::imp. sobre Engenho de Açucar, vendido a Alfre- Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% IIdo Baumann. Idem. Porto União Pruzo Fixo de 6 meses 5;0 ii2064-Pedro Mamede do Rosario, bras, requer Rio de Janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/210 !!transt imp. carro de lavoura adquerido de Adeli- �i� �;gs��ho Prazo Fixo de 12 meses 6%.:�!:.na Murara. Idem. S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente2065-Julião Pedro Ignacio, bras. requer S. Joaquim A econom ia é a base da prosperidade 1

..:1:.transf. imp. de um' carro de lavoura adquirido de Taió
C S h· Id Tijucas Deposite as Buas economias no

,"
lemente c mItz. em.

Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA. iiSECRETÁRIA DA PREFEIT_URA MUNICIPAL DE Urussanga H081R10: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas iiJARAGUÁ DO SUL, 14/11/4/-.
'.

Videira Aos sábados das 9 às 11 horas U'
.

José PereIra LIma
a

.... •· ....·· .... ·· .. ·· ........ •··· .... ·· .. • ....·•.. • .. ••• .. ··_ .. · ....

··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::aSECRETÁRIO _........................................................................ .

.

. 1

IPrefentlillra MlillIDlncllpali de
Jaraguã do §lilll

ReqLJerirn-entos Despachados
. 14-2-47.

�---------------íI
Kühn & Rengel

Edital

:::::1:::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::��:::: :::::::::::: ::: :::::::::�:: :::::::::::: ::::::::::::

D•• LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545 Escl'itorio: Mal. Decdol'o da Fonseca', 210 - Tel. 34

ReRidencia: Benjamim Constant, 136 - Te!.12
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� .. ::::::::::::::::CI

����

� Fortifique o seu estoma- �
� go. usando. diariamen- �
� 'te dois calix de �
� Bitter Agoia �
��....."...."..��

Casca de Cacau, exelente
chá, V.S. encontraréÍ na

Casa Real.
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Santa Catarina
!I III II au!

Vende-se
MUDAS DE HOR�

TALIÇAS.
(Gemuesepflanzen)

Benjamin Rie�tmann
Estrada Nova - Fundos4x1

PA R A F E R IDA 5,
ECZEMAS,
INfLAMACOES,
CCCEfRAS,
F � I E, I R AS,
ESPINHAS, ETC ..

BITTER AGUIA
é o grãnde estomacal

da época.
no.

�;;;;;;;;;;;;;;;;;r�;;;;;;;;;;;;;;;;;;E nara que chegue ao co- jinheci�:llento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante I 5 dias, Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para OS
tins Jegaes

IRENE PEDRI,oticiaI

Dr. . Wal�emiro Mazurec�en
�.S. Bi I.UDI

'

Rua Mal. Floriano n. 152 - .JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diatherrnia : Ondas curtas e Ultra-curtas
_ Indutotermia : Bisturi-eletrico - Electro.cauterizaçâo

I1,,,1 M

. RalOS Intra-vermelhos e azuis .

_"""'---
CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, Cure seus males e poupe seumoderna e primorosamente instalada do ! bom dinheiro comprando naII DR. SADALLA AMIN l! FARMACIA NOVAli CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO· NOS H de ROBERTO M. HORSTii BSTADOS DB SANTA CATARINA E PARANÁ

-

ii a que dispõe de maior sortime��i «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii to na praça e oferece seus artiH HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii gos á preços vantajesos,
.. Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguá

H .Joinville - ii1:·
..

����� Annneiem neste Jornal

JD §abäo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
ãa CllAo WETZEl llNID)l(J§TIRllAl ea JJijnIt1lfnBe s�ßÃ� 'i'Re!,.,.

.
"
..

ESPECIALIDADErecomenda-se tanto par� roupa fina como para roupa comum.

",

]jj

"
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