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LEIANA ASSEM Notas e' Noticias

"ii.

RIO (M) Chegou ao em fàbricas e equipa- Conhecedor das nossas
Brasil a primeira leva mentos ve1hos ou usados particularidades, financei-

A assembléia constituin - i antagonlsre. E ernquanto ter na cadeia quem não o de imigrantes alemães. O total de 13.9 .bilíões ramente falando. saberá,te tem tido sessões bem I o deputado pessediste rie- queira pagar. Como se sabe o Bra- de dólares contrapõe-se temos convicção atender
interessantes e agitadas. gava autoridade ao ude- O assunto empolgou, sil receberá 5 mil des- ás despesas de 12 biliões as necessidades, como
O deputado Ramiro E- I ntste pare falar em nome havendo verdadeira con- locados de guerra. de dólares em 1946 e 6.6 até aqui atenderam os

merenciano apresentou u- de Itala), visto ter dali fusão no recinto, pois Ia- Estes primeiros imigran- biliões em 1945, enquanto seus sucedidos, dentro do
ma indicação muito bem seldo aos 6 anos de ida- lavam seis deputados "de tes destinaram-se ao Es- que houve um firme au- direito e da justiça, nossafundamenrede no sentido de, este lhe perguntou que uma só vez, obrigando o tado de São Paulo. mente nas despesas com laboriosa' indústria e Co-
da melhoria da aposenta- essa autoridade lhe tinha presidente a tocar as carn -x ,- novas fábricas e equipa mércio
dorie dos ferroviários, no sido dada pelo eleitorado patnhas e ameaçando sus- RIO CM) Recem chega- mento desde o inIcio de O Correio do Povo, al-que foi apoiado pelo sr. daquela rerra, pois fora o pender a sessão. dos dos Estados Unidos 1945, revelando ? levan- melando-lhe os sincerosAlfredo Campos. mais votado. E o sr. Li- Quando falava um de- o Embaixador Powly, de- t8;mento que o mv.el má- vOI d maís franco pro-U sr. Orty Machado Ia- berate embatucou. putado pessediste, a aseis- clarou, que cerca de 40 ximo parece ter SIdo aIos o

I b d I d gresso, no seu novo e
ou so re a evasão e va- O sr. Cid Loures, depu- tencia, qne tomava parte mil caminhões .estão cança o no quarto tri- elevado posto que pelogöes e material rodante da tado do PSD por Xepecó, nos aplausos e repulsa prestes a ser entregue a mestre de 1946, com in- �
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I d dI'Cl'OS de uma estabelíza- seu titanico es orço terrnt-
e e e iaçao arana - OI o ora or rnals in e IZ aos ora ores, oi e e epu- emprezas particu ares o

na de galgar, apresenta-lheSanta Catarina, pera fo- da semana, pois ventilou pado, pelo que o sr. pre-I Brasil. ção para o corrente ano,
votos de felícídedes.ra do Estado, dando mo- assunto que mereceu ge- sidenre, com muito acerto,

I
WASHINGTON (USIS) -x-

tlvo ,a acalorados debates, rals comenrarios desf'avo- chamou ZI policia pare e- - As atividades comer- WASHINGTON (USIS)
_sendo o assunto enviado reveis, O orador referiu-se virar a repetição da vaia. ciais norte-americanas, - A produção de papel W 1a uma, comissão -que den- as filas dos onibus e a- No próximo número da- com exceção das rela- papelão e pôlpa de ma- Hans ie e

rro de 48 horas devera dar presentou indicação pera remos o discurso com clonadas à agricultura, deíra durante o mês de
parecer, voltando então a construção de abrigos, rne- que o deputado Artur esperam despender cer- março nos Estados Uni- Faleceu domingo ultí
discussão que promete ser tendo ali ataques ao sr. Müller rebateu insinuações cade 15.9 biliões de dola- dos bateu todos os re- mo com a idade de 45

agitada Irineu Bornhausen e Lopes centre a UDN no que se res durante o ano de cords anteriores. Assim anos o Sr. Hans Fritz
O sr. Armando Calll Vieira, que foi Prefeito da refere a entroniseção de 1947 ,na construção de é que no referido mês Wilhelm Wieie, muito es

ßulos apresentou indica- Capital. Fortemente apar- Cristo da Assembléia e novas fabricas e com- produziram-se cerca de timado em nosso meio,
ção pare que seja assoa- reado o orador viu-se em que veio por termo a. dis- pra de novos equipamen- 1.6 milhões de tonela- onde por muitos anos

lhada uma ponte ferrovié- apuros pare responder os cussão de já he dias exis- tos segundo um levan- da de papel e papelão, exerceu suas profissões
rie no Sul do Estado, a- ãperres referenres a con· tente no ser da Constituin- tamento efetuado pelo e aproximadamento O 9 no comercio local.

.

fim de servir aos pedres- cessões de transportes na te discurso esse que põe governo. Além disso, es- milhões de toneladas de Seu passamento fOI
tes, o que foi aprovado capital, etc. os pontos nos ii e teve tima-se que os meios co- pôlpa de madeira. muito sentido por

. t?dos
por unanimidade- Falou ainda o sr, Cei os maiores aplausos. merciais norte-america- , x-

I
que com ele conviviam.

O sr. Paulo Fontes Ia- Lopes Vieira defendendo nos empregarão ainda WASHINGTON (USIS) O Correio do Povo ,9.ue
lou longamente sobre a sua adminietração e dan- Hermann Weege 600 milhões de dolares - Novas inversões de sempre teve no extinto

preservação da Industrie do explicações porque não Quarte-feire o sr. depu- capital «em uma escala I um bom. �migo apresen-
da pesca ne ilha e os snrs. construiu os abrigos ou tado Artur Müller, falou pies empregado passou a colossal» serão necessá- ta a Iamílía enluta�a s�as
Pinto Arruda e J J Cabral t

-

doví A rias para fazer face a sinceras condolências.
. . s açoes ro ovianas. cer- na Constituinte,' pedindo ser um dos grendes in-

sobre a data da extinção ra altura aparteou-o o sr. um voto de saudade pe- dustrlas. pela sua vonra procura rapidamente
da escravidão e o aniver- Artur Müller' dizendo que lo falecimento de Hermann de férrea e assuidade ao crescente para o petró-
serío do lornal "O Estado", sua exc��enci.i� não prec.i- Weege, ·cuja morte ocor- trabalho, tendo extendido leo. A procura para o felipe frenzelO sr. Nunês \laJ:eja es-

.

.sav.a.:Ae )U�ll� aors, !'eU eFA-�� .. �if$ �&.-- "s -�j.�est.: .�mb,e' combustível fúra dos ,

planou perante seus pl1tes era conheCido como pes- te ano em Rio Te�to. no campo pölitico, como
-

altos tr1t1d1:>s snblu"iJfl-
. �iverSariou-"8& no, dia

seu trabalho para a Cons- soa proba e digna. tendo O orador estudou a vi- Conselheiro Municipal e ra o nivel sem prece- 19 do corrente o sr. Fe
tifuição, dado ser o relator 10 parte recebido' gerais a- da desse grande batalha- de 1926 a 1930 como de- dentes de 2.8 milhões de Jipe Freszel, diretor pre
da parte referente a Edu- plausos. dor do p!'ogresso daquele putildo a Assem!Jle-ia Le barris por dia no ano sidente da Empreza de
,caça0 e Cultura, as�unro flllou tambem o sr. distrito e do municipio de gislativa, motivo pelo qual pássado. segundo o refe- Transportes Frenzel S.A.
�ue �studou c0!fl carmho, Saulo Ramos, do P. T. B ,I Blumenau cujo maravilho- se tornava digno do reco- rido estudo, e poderà as- Ao aniversariante em

lI:clumdo no projeto a. crea- cuja bancada tem sido so parque industriol enri7 nhecimenlo da casa. cender mais 35 por cen- bora tardiamente envia·
çao de. _ escolas .a�rJcolas bastante ativa, e que teve queceu com uma fabrica cu. O deputado Raul Schae- to por t 951. 'mos nossas felicitações.
nas regIOes c?loméll�. como a�sunro o combate a jos produtos são conheci- fer, atualmente na leade-O sr. Helto.r Llberatu a malllrla e outras doen- dos em todo o país. rança da maioria deu seurebateu um dl'5curso- de ças na ilha. I HermanoWeege de sim-, apoio ao pedido.seu colega Konder Reis, Tambem o deputado -

'

_

discutindo estradas, ,saude, Waldemar RUPF> ralou lon- •

ipolitica e cempra de vo- gamente sobre
I

um caso ���..2 :_[.r�.tJ.f-e-r!l..�_���.[lI_m_n..�t_!l_I·S_ Pelos funcionário do
tos nas ultimas eleições sui generis de cobrança � U _�_!í�_U�_ Banco Nacional do Comér-
no municípfo de Ita'jai, de impostos em Campos Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, Jabotica- I cio S/A desta cidade, foi
sendo revidado pel0 seu Novos. É que lá a Drefei- beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniferas, Pal- oferecido na noite de 15

tura cobra um imposto meiras, etc., etc. do atual um jantar de con-

sobre estradas que não PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO fraternisação ao senhor
exist-e em lei e nem no Leopoldo Seidel- OORUPÁ José Amaral filho, DD.
orçamento, mandando me- B • Sub-Gerente da Filial da-

eaAssembléia quele Banco na ,cidade de
Joinvile que esta servindo

Correio do Povo lemporáriamente na quali
Ainda por motivo o dade de Gerente da Agên

seu aniversario de fun- cia desta cidade Em cu

Domingo dia 11, no I se as palavras do ora- dação o «Corr�io do Po- jo quartel, pelo seu fino
campo de esportes do dor que o saudara para vo» recebeu o seguinte trato e educação soube
Clube Atlético Baependi dizer que era a ele que telegrama que muito consquistar a estima dos
teve lugar a grande chur- se devia a creação do agradecemos: Floriano- seus subalternos.
rascada que a população mu�icipio. polis, 10�Meus cumpri- Após o Jantar, usou o
da Jaraguá ofereceu ao

Disse ainda que casu- mentos e votos' de felici- referfd? selih�r da p�h!vradeput�do Artur Müller. I dades ,passagem data 3,- em brilhante ImprOVISO, a-
Reunl'ra'm-se all' cerca almente, falando com o .

d d f"G 'd d E t lllversario de fundação gra ecen o aos unclona-
de 400 pessoas entre as

sr. overna or o s a-
I Id dêsse conceituado orgão. ,rios pe a coop�ração nos

quais as autoridades 10- o, este lhe assegurara (a) Lourival Camara-Di- trabalhos, bem como dei-
cal's, representaço-es do que queria dar ao muni-

t D t t d Ih I d. .

r d re or epar amen o e xou- es pa avra5 e con-
distrito de Corupá e de ClplO um c lma e paz Bstatistica. fôrto e ânimo para cOnli-
todas as estradas além para que todos pudessem
de uma delegação de trabalhar pela grandeza ßSS8Ci�ç!iO dos (x Cllmb"t'entns do Hr�sl·1Joinville, chefiada pelo da comuna e d? Estado lU U

- udt; u
sr. dr. Palcido Oliinpio e qu� outro nao era

_

o Da secretaria dessa moveI entidade recebemos
de Oliveira deseJ? dessa P?pulaçao. o seguinte:
O discurso de sauda-I Termmou conCitando a EDITAL N_ t

ção foi feito pelo dr. Pla- todos para que p�desse "Levamos ao conhecimento dos Ex-combaten-
cido Olimpio, que resal-' oCl�par na comunhao ca- 'tes do Estado e dêsle Municipio, que foi fundada em
tou a atuação politica do tarmense o lugar de des- Florianbpolis, a Associação dos Ex-Comba
homenageado e os seus taque que merece. tentes do Brasil-Secção de Florianópolis - San
trabalhos pela grandeza Os oradores foram ta Catorina, a qual nescessita ter conhecimento da
do municipio que repl"ß- grandemente aplaudidos. Situação Atual daqueles que tomaram parte na
senta na Constituinte. A festa continuou o 2a. Grande Guerra Mundial, afim de que possamos
-O sr. Artur Müller a- dia inteiro, tendo a tar- fazer estender aos mesmos, os beneficios instituidos

.gradeceu a homenagem. de sido disputada uma por nossos Estatutos. Para isso, solicitamos endere
que l�e presta�a a po- partida de futebol .en!re çar. seus informes. para Caixa Postal n.253 GJ!)f�Jnb-pulaçao que Ja tantas os quadros do CruzeIro

I
polis-Santa Catarma. ,

,
"�.";

, _,i,'

demonstrações de amisa- E.C., da cidade de Join- (a)-GERSON BOSCO."DOS St\NTOS
de, lhe tributara. Referiu- villa e o C.A. Baependi. Presiderte·

DESPEDI'DA

Homenagem a Artur Müller

nuarem a luta para fren
te, coesos, em proi da

quela vasta rêde Bancária
a quem pertencem. Tmfl
bém usou da palavra em

improviso, o atual gerente
da Agência, senhor Dar
cy Luz agradecendo ao

senhor Amaral pelos ser

viços prestado� e pelas
palavras confortadoras do
discurso.

'

Homem de lutas, �licer
çado na justiça, no direi
to e na honestidade, o

senhor Amaral filho, no

curto lapso grangeou o es

tima do nossa laboriosa
indústria e Comércio.
DezeJando que lhe se

ja concedida baslante fe
licidades em seu regresso
para JoinviJle, o Correio
do Povo apresenta as su

as despedidas.

Dia 15 realiZOU-Sé a

sessão solene da Assem
bléia para entronisar
Cristo e Bandeira Nacio
nal no recinto da Cons
tituinte.
O ato teve grande so

lenidade, comparecendo
as mais altas autoridades
eclesiasticas, civis e mi
litares.
A procissão partiu da

Matriz conduzindo o Cru
cifixo com a imagem de
Jesus, acompanhada dos
deputados.
Falou D. Joaquim, ar

cebispo de Flol'ianopolis.

Na hora do

aperitivo, tome
Um eslica

de

APuro

Proibição
Pelo presente proibo

terminantemente aos es

portistas que jogam e

�enam no campo do

Baipendi de jogarem a

bola em ininha proprie
dade bem como a vasão
das cercas.
Não me responsabiliso

pelo que possa aconte
cer aos que desobede
cerem este aviso.·

J,osé Albus

Jaraguá do Sul, 23/5/1947'
o,.

DllTER AGUIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



pARA FERIDAS,

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
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Clube Aimoré
De acordo com que prescrevem os estatutos do

Clube Aimoré, convida-se os senhores socios pare
comparecerem na séde do Clube, ás 20 horas do
dla 28 de maio em curso, quando terá lugar a As
sernbéíe Geral Ordinária, prevista no artigo 25 dos
aludidos estatutos, com a seguire ordem do dia:

I-Leitura do relatório da Diretoria;
II-discussão do Balanço SOCial;
III-Eleição da nove Diretoria.

FESTA DA SANTIS- AtençãoSIMA TRINDADE. -
'

TIRE A SUA ,MELHOR
fOTOGRAFIA NO

FOTO ATELIER

Irene PeJri, Oticial do
'Registro Civil do r" Distrito
da Comarca r araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos eXigidos pela lei
afim Je se habilitarem para A Diretoria.

ReaJizar-se-á em ALTO JARAGUÀ "Bankardt",
no día 1°. de Junho próximo a tradicional festa da
Santisstma Trindade.

Haverá: Churrascada, Galinha, Strudel, Doces,
Café, - etc. - A festa será animada pelo JAZZ
"GADOTTI".
2x2 A COMISSÃO.

- de Nobrega -

Rua Coronel Jordan 87,
(ao lado do Banco lnco)

Edital N. 2.227 de 20-5-47.
Leopoldo Wachholz e Ma

thide Lenz
Ele, brasileiro, solteiro, CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS Elavrador, domiciliado e re-

sidente neste distrito, a CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E 'fROPICAIS,

Estrada Ieragué-Esquerdo, DOENÇAS DA PÉLE.
sendo filho de Frederico - Eletricidade Médica - I Junta de Alistamento
Wachholz e de Laura Kei- Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio Militar de Jaraguá
ser Wachholz Ela, bresl- Raios Ultra Viale las e Infra Vermelhos do Sul
letra, solteira, lavradora, - R A lOS X-, Acha-se a disposiçãodomiciliado e residente Dir'etor lUMico do Hosldtal "São José" dos interessados os doeu-
neste distrito, a Esrrede _ ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA mentos abaixo menciona-
laragué-Esquerdo, sendo

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: dos, que se fará a entre-
filha de Artur Lenz e de ::::::::::::::::::::::::.,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ga até 31 do corrente:
Thereza Ponstein.

Certificados de Reservistas:Edi�al n. 2.223 de 15-5-4-7. Editai N' 228 de 20-5-47. ,Dp. Ren,ato 'W"aIt91" de Ladislau F. Barbo-GllJlh�rme Humberto E!ll Henrique Oesterreich e On- M É O I C O .. sa-José Alexandre-Paulomendorfer.. e EdIla da Horongozo III Emilio Selke- Alberto Maf-Sc�ull:ke. . Ele, brasrleiro, solteiro, :: CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii I Iezxolli-Altredo Otto Reh-Ele, brasI.lelro, solte�ro, lavradar, domiciliado e ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii vbachor-Léo Köhler (Pa-Ser�e:r;t�uárlO de Jt;stIça, resldénre rieste distrito, em ... � c.. ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii dre)-Artur José Caetano-domlcII�a_do e resld�nte laraguaslnho, sendo filho U"'" A''''o.;-. ii Doenças de Senhoras - Partos - Cllnica H Pedro dos Santos.nesta _CId�de sen�.o filho de Alvim Oesrerreich e de
CO....

" ii Geral de Adultos e Crianças. ii cerlificadodeLicenciamentoMilitar:de Joao Emmendorfer e Minna Maas. � 1� Consultório e Residencia: -ao lado da' Prefeitura Municipal. ii De Alfredo Machado ed� Bertha Rau Emmen- Ela, brasileira, solteira, ii TELEFONE N.3. ii Guilherme Pedrotti.dorfer.
" . levradore, domiciliada e A V II S O 11 Jal'agQá do Sul - Stil. Catarlua ii Certificado de Isenção Definitiva:EI�, ?rasIlem:�" �?ltelra residente neste distrito, em

- ::
de Gerhard G. R. Schlup- ,don:estIca ,

domicíliada e Iareguésinho, sendo filha Proibimos terminante-
Dorival da Cruz-RobertoreSI?ente a Estrada

. It�- de Carlos Horongozo e
mente a Iodas pessôas de O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

Rosa-Paulo Hause-Arturpocu-Han�a neste �lstrI- de Augusta Horongozo. entrarem em nossos ter- lOMDDIGurloA _ MINA'NeDD,A Correia Henrique Engel-to sendo filha de Guílher- renos, sern licença, uni L Ja P marin-Hilario Gadotti-Er-me Schünke e de Maria Edital N' 2.229 de 21-5-47. Não nos responsebllt- vin Liesenberg-João daVerch Schünke. Rudolfo Birr e Miranda zemos pelo que possa Vermitugo suave e de pronto
Silva.L efeito Dispensa purgante e dieta!

,Edita.1 N. 2.22.4 de-16-5-47. Ele. brasl·laerl·�.Ou,rasoltel·ro, 'acontecer. M SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- Caderneta Militar: de Hen-
C d Ed t I d P Julio Gadotti e ariano

HE 1 rique Pomerening.opie o I a e ro- lavrador domiciliado e re- Gadotti Irmãos. LVl o n.. ,2, j e 4 Certifícado de Alistamento Militar:c�amas, rec�bida �o, Ofl- sidente �esle distrito, em õxõ Retorcida, 5-5-1947. Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria! -Eleodoro Luiz Gabriél.cíel do Registro Civil de Ribeirão das Pedras sen- Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em
.

Corupé , ��---- remédios Findo o prazo acima,
_

. do filho de Adolfo Bírr e �
.

�
-

Ioão Kochelle e Antonina d L' B' .

' Grande numero de pes- C· L'01U!BRIGUEIRA serão os dites documen-
W h

e urza 11 r d t ornpre hoje mes}uo uma 1'11
tos devolvidos a 16a. C.intric EI b '1.' lrel soas se curaram o es 0- uI1II'ANCORA a tilhinho

EI b ilei I' a, ras: eire,
.

so eira,

� a ro usando '�
lU ,� par o seu.

R.-Florianopolis.e, rast erro so teíro I d d" '1' d
m h , ,E' um, produto dos Laboratórios Minancora, , avra ora ormcuia a e �l - L

Jaraguä do Sul, 12 delav�ador, domiciliado e residente 'neste distrito em' BITTER AGUrA - J O [ N V I L L E
Maio de 1947.resldent_e nestpa c.idade, Rio Cêrro, sendo filh� de

�----- ....,..._,...........,..,___

J
-

P'�h��� �11��.d�;:ta����� �a���mLba:;r��g�r�� Hel- Emprêza Sul Brasileira frF�ii;��';'i""::i��:'''�� Preside��iU�� J. l��e�;
Ela, bresllelra, domés- 'd EI t

· ·

d d S A f� de procedencia ex- �
--

rica, domicíliada e restden- Edital N' 2.230 de 21-5-47. e· e rlCI a e . . f: trangeira, scs. 50: 'MEDICAÇÄO AUXILIAR,
te em Corupà, sendo filha João Corrêa eMartha Horst A Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S. A. F kgs. temos para } NO TRATAMENTO DA
de Antonio Wintrich .e de Ele� brasileiro, 'solteiro, toma público que é expressamente proibida a caça. �1 prouta entrega. '; SIFILlS".
Cecilia Wintrieh. operéÍrio, domiciliado e bem c0!ll0 a en.tra?a nos. terren�s de sua p.roPrI�- 'f� Engenho RAU Limitada ;1Edital N' 2:225 de 16-5-4í'.

residente neste distrito, em dade, Sito no Pirai, BraclOho, RIO do Julho RIO Ve -

!li··· .. • ...... • ........ • ...... · ...... ·.11 f�IXIB' BflOiUf.IRARibeírão Molha, sendo melho, Rio Humboldt e São Lourenço, sem licença _,�"""__''''''''''�n
Cópia do Edital dE.' Dro- Ih d G d Cclamas. recebida do Ofi-

fi o e eraJ ino orrêa prévia do Coronel Administrador.
e de Olivia Corrêa. Joinvile, 9 de Maio de 1947.cial do Regjstro Civil de EI b '1' I'a, rasl em:!, so telra, Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S. A.Corupá. domestica, domiciliada eTeodoro Zanghelini e M�- residente nestacidade, sen- CeI, Qraciliano Negreiros

lanill Blunk do filha de Paulo Horst e Admistrador Federal.
Ele, brasileiro, solteiro, de Hulda Schütze Horst.

comerciário, domiciliado e
residente neste distriro, E para que chegu_ ao co

em Nereu Ramos, sendo, nhecimento de todos, mandei
filho de Albino 'Zanghe- passar o presente edital que
Iini. e de Maria Zangheli- será pu'blicado pela impren
ni. Ela, brasileira, solteird, sa e em cartório onde será
domestica, domicilíada e afixado dmante 15 dias. Si
residente em Corupá, sen- alguem souber de algum im
do filha de Willy Blunk pedimento 'acuse-o para OS
e de Emma Müller1 tins legaeis NUNCR EXISTIU IG_URl ES p IN H A 5, ETC. Grande Depurativo dosarigue
Edital N. 2.226 de 20-5-47. _�I�R�E�N�E��PE�D�R�I,�o�ti�ci�aI��������������������� _

An:I:O·���:�:,�:n�e�;::::I· Clinica de Olhos Ouvidos nariz fiaruautal Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S.lL
lavrador, domiciliado e

'

., _" I Matriz: .JOINVILLE
,residente neste distrito, Dr. A"lI'IIlnl� Tavares (Sob Administração do Governo Federal)Garibaldi, sendo filho de Professor Coledrotico de Biologia do Instiltuto de Educação de Florianópolis -.' , .

1m' _,Alberto 'Bortolotti e de Ex-Chefe �os serviços clinIcas e clrurglcos da especialidade no 1'... • lIella BIIWIMW. �!iIG�III.Paulina Bortolotti. Hospital de Caridade de Florianópolis.

EI Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro. t�.Il1f.INlI.S EM IIW6&11 �a, brasileira, solteira, Ex-Interno por. concurso. da Assistencia Pública do Rio de Janeira

domestíca, domiciliada e Uma linha completa de_- MOTORES nacionais e estrangairos de alta e baixa
residente neste distrito, em Formado pela Faculdade de Medicina da rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos
Garibaldi, sendo filha de Universidade do Rio de janeiro 2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
João Domingos e de Ma- BL U ME NAU STA. CATARINA 220 Volts, 50 ciclos.
ria Vicente. ,..,

111ffl\@Y@®r@)®Y@®Y@@Y@®t'@®r@®Y@®!'@@Y@)@í@@m§) , apall;�••I!Dm 11181'••
��. • • ,. • • • • Gí.' �. t). ,®@ BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.

Tossef Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados

�I conju�a�as com mot�r�s. monofasicos de 1/4 H�, , �1arca LILLA,
� ,

HPllft'lH!l DE�PIRHIÓRlfr ..
com, ah ula elevado! a amonadas por motores trlfaslcos de 1 HP.

(@ TODAS AS MOLE§TIA� DO H L 1.1 tUU U
.

U servindo até 50 metros de profundidade.

@, Encontram alivio im�diato com v uso do �I 'Artngfl)§ lE�etJrnc(D§ ]para (()) Rar
(@ I n e -o In p a r a v e 1 ' @j S f t completo e "variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

� P@ilOföl dI!· nogieo
.

Pl!loll!ßll! �
or

lme::TERIA ELÉTRICó'R!!D;.��Sj,ara instalações de lúz •

@) 4) .PE!TO�A�M�I§ �ON:mE4?ID� N� BRA§�L @ A nossa SEÇÃO DE fIoJ§�r1�AÖÖ�§ue�teri����id:��. 'pres\eza a ,\ualquerlt®�®i®@.i..®�®i®@M®�®.i.®@).@@i®®J.®@i@@Ji pedido de instalação. de luz e força.

casal-se:

Edital n. 2.222 de 14-5-47.
Justino Pereira Lima
e Helga Heidorn.

Ele, brasileiro, solteiro
comerciário, domiciliado
e residente nesta cidade
sendo filho de Procópio
Pereira Lima e de Elisa
Rosa Lima.
Ela, brasileira, solteira

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade,
sendo filha de Alvin Hei
dorn e de Herminia
Schulze.

......................................................... � �
..

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

Dr. Alvaro Batalha '_ MÉD1I�'�
JARAGUÀ DO SUL

Santa Oatarina.

fOTO - ATELIER

..................................................................... ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n

.
..

BITTER AGUI� 1é um aperitivo clenhfICQ.

o remédio qua tem depurado
o sangue de tres gerações!
Empregado com êxito nas:

E C Z E M'A 5,
INFLAMI'.ÇOES,
CCC[IRAS,
F R I E I R A 5,

SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! •••

ELIXIR DE NOGUEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

rre�ttMra �uniciDal de PrefeituraM�-�������
JJaraguá dl� §u� nicip�1 de � Banco Popular e Agrícola r
.

. JaraguadoSul t Do Vale do Itajaí - ,Matriz: BLUMENAURequerimentos Despachados IE AI na 11-dJ) TI IT� AGENCIAS INSTAL.a.DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,25 - 2-47. .

iW 1Lcru.1l Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeie .e Rio do Sul2066-0scar Streloff, bras. requer licença pa-
ra estabelecer-se com fabrica de conservas, a estra- De ordem do sr.

::>re-llda Ano Bom. Idem. feito Municipal torno pu-2067 -João Holler, bras. requer licença para blico que, durante o cor-

�
Depositos com juros- d dispos!ção-(sem limite) retirada lívre «

•estabelecer-se com Alfaiataría, a

estra.
da São João rente rnes de MAIO, arre- í disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00Idem. cada-se na Tesouraria da com retiradas semanais sem evíso até Cr$ 20.000,00 • . . .2068 -Oswaldo Hoffmann. bras. requer transf. Prefeit�ra Municipal de

�
Dep. inicial Cr$50.000,OO cjretlradas sem. s/aViso e-s 20.000,00imp. de um carro de lavoura vendido a. Erich Fun- Jaragua doSul e na

Inten-I DepDsitos CDm IIviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradaskas. Idem. dencia de Corupá, a TAn

r mjavlso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dias 61/'i:/.; 180 dias 7'/.2069-Frederico Viobrantz, bras. requer transt. DE FISCALISAÇAo E SERV�ÇOS Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2'/.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado oimp. de um carro de lavoura, vendido a Afonso DIVEPSOS (Iluminação Publlca). aviso previo de 2 meses para retirada; quando findar o prazo do deposito.

ii
'I'amanini. Idem. Não satlefazendo o pa-

"2070-Eugenio Frankowiak, bras.ruquer transf. gamento no referido mês, Dep. POPUlareS-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com retí-

�
imp. de um carro de lavoura vendido a Otto Han- ficará o contribuinte sujei- radas semanais serr eviso até Crê 1.000,00 5/12'j.tmann. Idem. to á multa de 20% sobre Dep. limitados-(Limire até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com2071-Ricar.do Wakerhage, bras. requer tranf. a referida Taxa no primei-

1
retiradas de 3.000,00 cruzelros semanais sem aviso .... 6t/2"j.

ii
imp. de um carro de lavoura comprado de Frede- ro mês, sendo então

feita, Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep, inicial cr$ 50.000,00 comrico Viebrantz. Idem. a cobrança judicialmente. retiradas sern aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 7'/.2114 Olavio Mafra Cardoso. bras. requer ir- Tesouraria da Prefeitu- Faz todas as operações bancarias, corno selam: cobranças, descontos,

�
b 1 F· It M" I d J

'

passes, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc.
cença para esta e ecer-se com armacia em apo ra umcipa e araguacuztnho, neste distrito, e certifico a Prefeitura, no do Sul, 6 de Maio de

ii
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZqual consta não existir farmacia naquela localidade, 1947. Serviço atencioso e rápido======um raio de seis quilómetros. Idem. F. VOSGERAU

2118-Alberto Klug, brasvrequer habito-se pa- Tesoureiro ��� ���ra alugar .sua casa como requer.
2146 Mathias Lennert & bras. requer licença Illi�I!!!ii!!!!!!=!!!i!i5!;�!i�n!!i!!EI!!!!ii!!!E!I!:=!!iE!im�I!l!5i!!!!�� c::I----------------------:estabelecer-se com uma Alfaiataria Idem. ...

F b (S" MI" III
d D I2106-Artur Ricker, bras. requer transf. imp. I� ,., res ��;:iUdi���as: :1'1':1 Dr. Arquime es antasterreno adquirido de Helga Limitada Idem. �! � � Maleitas, Tremedeira :,:

. 2t107 -HoraCdi?d RUbDini, bh�as'F requer trIadnsf Iii
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m ABVEUiaDGimp. erreno ven 1 o a orot ea erraz za. em. �

2108--Engelberto Freiberger, bras. requer'i "Capsulas Antisezonicas Itransf. imp. bicicleta, adquirida de Mathias Ruysam'l IIIIde.m2109_Artur Lenz, bras. requer transt. imp. U·I·
M inancora"

I'iiterreno, vendido a Donato Soares. Idem. II Em Todas as Boas Farrnacias U Vende se2110 José Cavanha, bras. requer licença para :IU iii'
-

•negociar com Garapeira ambulante. Idem. II É um produto dos Laboratorlos MINANC0RA q. Um terreno com 87 morgos de rerre, situado á2111 Francisco Hruschka, bras. requer baixa 'I'ii . .
. I"ii 7 quilomentros e meio da Vila de Corupé, contandoimp. s/ bicicleta, por achar-sé a mesma inutilizada,;II.. '''::'''11 tTOIl�..�I11e ...:::..sta:.�.tarl?a-: .._.J. um grande cafezal, bastante mato e bôa água.dem. ;l!!!E;;EEi;_;;,;l!!!!!l;;;.�;;=;iEal;;_II�;iE!!E;;!!ii!!!!;;_;;_;

- Vende-se também em duas partes-e-2112-Heinrich August Lessmann, bras. requer
Ku" hn

-
Proprietário: FRANqSCO BROSOWSKItransf. imp. terreno. adquirido de Sociedade In- & Rengel CORUPÁ _ Caminho Pequeno.dustria e Comercio. Idem.

2113-Erna Alvina Guilhermina Kumschlis
bras. requer licença mandar pintar [um letreiro
com dizeres: Bar e Restaurante Caldo de cana. Fabrica de ferramentas agrícolas.

�����r
Idem PrirlcipaIment� Machados, Enchedes Polces.. etc. l'2t15�Guilherme H. El1imel;doerffer� 'bras. re- -------1.------- I Fabrica de M��eis

-

"SÃO JORGE"�Z:�rJ�:�ne:�i��:!{����:��31����1;:::;: d:o::� 'D;:'"LUIZ''=DE='SO'U�'A''''' i E,p""ii::d: :,m.�:,�:�',:'::l��a t��:;�����.I. R.". ,truir uma casa de Alvenaria de tijolos Bangelow, A D V O G ADO ®
-

.

1;;��11�!�t��q���� �:·B����:;r�n1;n�mGie�� :;��i�;��i�::�:�;���:l;:���::.�:�j,;,l:,=:�::��:: r CORUP��;;��:'s::�:'a:::�;�:�_ Brasil i2121�'reodorö J. �ol� bras. requer licença ��������_���_�_�_�_�����i·����-�-�-������contruir uma casa em alvenaria de tijolos. Idem. CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARI;-;-O-A-IWANTA, ii2122-Vitor Emmendoerffer, bras. requer bai-. .

d
.

t
.

t I d d
.

..xa imp. dEI de um caminhão vendido para fora do I
mD eroa e prtmDrosamen e lOS a a a o ii

municipio.Tdem. DR. S'A,DALLA AMIN ii2123-TeodOro Ribeiro, bras. requer transf. CONJUNTO DE' APARELHOS MODERNOS, UNICO Nos!limp, terre-no vemdido aos Snrs. Antonio Ribeiro, e ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ iiAugusti> Ribeiro. Idem.
« Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii2124-Siegfrid Atanasio bras. requer trans!. HORARIO : 10-12 e 4-6 da 'tarde - Hora marcada: 2.4 '�::.';::.:imp. terreno, adquirido de José- Teodoro Ribeiro.

_ doinville _Idem.
2125-Caetano Ribeiro, bras. requer. transf.

imp. terreno adquirido de José Teodoro Ribeiro.
Idem.

.

2126-Eugenio Keiser braII. requer trans!. imp.de terreno, adquirido .Teodoro Ríbeiro. Idem.
2127-Leodato Ribeiro, bras., requer trans,f.imp. terreno, adquirido de José Teodoro Ribeiro.

Idem..
2128-Augusto Ribeiro, bras. requer transf.

imp. terreno adquirido de José Ribeiro Idem.
2131 - José Ribeiro, bras. ,requer transf.· imp.terreno, adquirido de José Teodoro Ribeiro. Idem.
2132-Caetano Ribeiro, bras. requer transf.

imp. de Engenho de açucar, adquirido de José
Teodoro Ribeiro. Idem.

2133-Francisco Hruschka, bras. requer baixa
imp de um carro de lavoura, Idem.

.2134-0aetano Ribeiro, bras, requer transf.
imp. de um carro de lavoura, adquirido de José
Teodoro Ribeiro. Idem.

2135 - Alex Barg, bras. requer licença paraestabelecer-se com um Salão de ondulação. Idem.
2136-Helmut Meyer, bras. requer licença es

tabeler-se com uma oficina de concerto de relogio.Idem.
2137 - Estefano Zipf, bras. requer licença pa-

ra anexar seu estabelecimento comercial um bote-
quim. Idem.

2138-Manoel Corrêa, bras. requr Licença es
tabelecer-se com Generos Alimenticios, a estrada
Rio Nuvo. Idem.

2139-Alberto Mafezoli; bras. requsr licençaestabelecer-se com Tipografia a Avenida Getulio
Vargas. Idem.

Secretaria da Prefoitura Municipal de Jaraguâdo Sul,3/3/47.
José Pereira Lima - SEORETÁRIO

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, MD

FERRARIA Informações com o Sr. Alvino ôtrerrnenn - Av.
Getulio Vargas.

•

I Casa de "'oveis. IIVitõrio Lazzaris
� Jaraguá do Sul, - Rua Domingos R. da Nova�
� Moveis, Espelhos, Vidros �. vidraças. Corta- '"

se Vidros. Moldurll� para Quadros qualquer
tipo. - CAIXOES FUNBRARIOS

Em estoque e sob encomendas.
Eufeites para Caixões funerários.

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emilio Jourdan, 115.

End. Telegrafico !lINCO"
Caixa Postal, 10 -Telefone, 7D

Faz toiias as op.r!!�!�!�: P�i:: ;;:! �!ranças. descontos. I.�:.�:emprestimos; financiamentoß mediante caução de titulas comerciais.

:�::;
••

e:It��o�::;F;:��:es:=g:;:::� �::2:0ns/to: .i:::=:::i::::.=A DispDsição, sem aviso, cöm retiradas livres
pard qualquer importancia

Com AvisD, de 30 dias e retiradas livres
::

de Cr$ 1.000,00. Doj.

:::::�::�:::::::'Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M
dep. ini'ciais a partir de Cr$ 20,00
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

CDm Aviso de 100 dias 5%' 1::i::Prazo Fixo de 6 mes�s 5%Com Aviso de 120 dias 5 1/2% ii
PrazD FixD de 12 meses 6% l::l::Os juros são pagos ou capitalizados ssmGstralmente

A economia é Çt base da prosperidade 1:1:Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comerció de Santa Catarina SIA. 1:.1:.HURARIO: Das 9,30 às 11.30 e das 14 ás 15 horas-
Aos sábados das 9 às 11 horal[l i!

ti

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CATARINA S/A. iiFundado em 23 da fevereIro da 1935

:::::1::.
---,----...

CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 6.000.000,00
RESERVAS CR$ 4.00ô.ooo,00GEPE.DENeIAS EM:

Araranguá
Blumenau

.. Brusque
Caçador
Canoillhas
Concornia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Vi,deira

..
"

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"

•

4x1

I� .FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:

I:'
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA'"

Empregado eDil iIito nas:

Tosses
I Resfriados

"'1';: .

Bronquites
4"--- E I� 111.I�J 5crofu o,e

� (",;.:� : Convalescenças
j VINHO CREOSOTADO
j É UM GER/.DOR DE .SAÚDE.
������----,--------

Precisamos
De duas moças de 18

ci 20 anos para praticantes
de telefonistas.
InÍormações com a Tele
fanica.

Jaraguá do Sul, 15-5-47.

Vende-se
MUDAS DE HOR

TALIÇAS.
(Gemuesepflanzen)

Benjamin RiedtmanD
Estrada Nuva - Fundos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t CLUBE AIMORÉ
� Temos o prazer em convidar os srs. Só-

} ci�s e exma�.. famllies, pare assistire� ao

balle de Espirito Santo, que se realizara na

séd� do Clube, em a nolre de 25 do corrente,
abrilhantado .pelo afamado "Orlando e seu.

Iazz'r-Iolnvlle, {
A reserva das mesas está a cargo do �

Tesoureiro.

i.

A DIRETORIA

��������..-.cé)

Lo;cals
Festejaram seus ani

versarios dia 19 a sen

hora Evelina Ranck es

posa do snr. José Ranck;
dia 21 dona Tereza Bür
ger; dia 22 o sr. Augus
to Tomelin; dia 23 a me

nina Alverita Krelling,
residente em Corupá, o

menino Braulio Bruhns e

o sr. Silvíno Píazera,
comerciante nesta praça;
dia 24 o sr. Francisco
Petroní; hoje as senho
ras Delaudina Soares,
Helena Müller, esposa do
sr. João O. Müller e

.

a

menina Tusnelda Mayer.
Ainda no dia 24 do cor

rente passou a data na

talicia da exma sra. Frí
eda Janssen Mey, espo
sa do sr. Leopoldo Mey.
-Ainda dia 15 do cor

rente, viu passar seu

natalício a gentil senho
rita Terezinha Vieira
Lins.
------------------

���...............

� BITTgR AGUIA

� abre
o apetite e .

. � favorece a digestão.
����

SRATA MAURITA BATISTA
A eíemeride de 27 do
corrente marcará a da
ta natatícía da gentil sen
horita Maurita Batista
dastacada funcionaria da

Tipografia Avenida
A Maurita que por ser

to receberá muitas feli
citações de suas inume
ras amiguinhas juntamos
tambem as do «Correio
do Povo»

FestejO de Aliversário e loivldo.
Dia 20 do, corrente

festejou seu aniversário
natalicio e noivado a

gentil Snrta. Maria Divi
na de Carvalho, filha do
nosso presado aralgo
Dr. Artur Urano de Car
valho com o jovem Hary
Krause.

A aniversariante que
conta com um grande
numero de amiguinhas
festejou esta data com

uma animada festinha no

·Salão Buhr.
.Embora tardiamente o

«Correio do Povo», feli
cita a aniversariante e o

jovem par de noivos.

Sementes de fucoliotos-
Acham-sé a disposição

dos Inreressados, nê! Pre
feitura Municipal (Secção
de Obras Publicas) pare
distribuição gratuita, se

mentes de Eucaliptos.
Guilherme Herino

.

Agente Florestal

Falecimento
Em São Francisco do

Sul onde residia, faleceu
dia 22 do corrente, o Sr.
José Antonio de Oliveira.

O extinto que faleceu
aos 83 anos de idade,
era chefe exemplar de
tradicional familia fran
cisquense, sendo um de
seus filhos o Snr. Ari G.
de Olive�� DD.Inspetor ��----�--�------------�--�.----�.�����������

de Fazenda com séde
nesta cidade.'. a quem
apresentamos nossas sen
tidas condolencias.

����.

VLiA S. "AYRORO
e

ALBERTO OESHSLER
Declaração
Nós abaixo assinados

Arthur Raasch, Richard Registro Civi I
Raasch, Rolschen Raasch Casamentos. Realisou-se
declaramos pela presen- ontem na sala das audi
te que o que foi por nós encias o casamento do
propalados centra a pes- senhor Ewaldo Bier com a
sõa de Emilia Spred- senhonte Paula Hoffmann.
mann é inveridico. Obitos. Foram inscritos

Rio da Luz, 22/5/1947. os seguintes obi tos : Ce-
Artur Raasch. cilia Hotbreit, com 7 me- Decla ração
Richard Raasch ses de idade, filha de José IRolschen Raasch Hotbreit, residente á Es- Eu abaixo assinada

.trada Ilha da Figueira; Carolina Schmidt decla
Klaus Barg, com oitenta ro pela presente que o

anos de idade, era casa- que foi por mim propa
do com Emilia Buch, re- lado contra a pessôa de

sidente no Rio do Luz; Olinda Fritsche é ínverí

Ingeburg BI�rch, com dois dico.
meses de idade, filha de Carolina Schmidt

Rudolfo Bleich, residente Corupà 10-5-1947 Estrada
nesta cidade. Isabel.

t
Agradecimento
Profundamente consternados comu

nicamos aos nossos parentes e amigos
e conhecidas o falecimento de nosso

querido esposo e pai

participam a seus parenteS
e pessoas ele sua amizade o

seu contrato ele ces.amento.

Jaraguá elo Sul, 25 ele
Maio ele 1947 Hans FritzWilhelm Wi�le

que o bom Deus chamou a si !TO dia 18 do

correnre, com a idade de 45 anos, deixando
viuva Da. Paula Doubrawe Wiele e os seguin
tes filhos: Walter, Reiner, Clara e Luize. '

Agradecemos a todos que acompanharam
seus ulrirnos momentos e enviaram flores e

especialmente ao pasror Weidner pelas con

.

seladoras palavras proferidas.
Ieraguzi de Sul, 19 de Maio de 1947.

FllmlLlfl UI/ELEAl t:;A_§A_ REAL
tem novamente CI venda
os afamados produtos das
Industrlas Todeschini: Ma
carão, Talharins, Sernula,
Spagetti, Pastinhas, Ale
tria, etc.

Associação Rural de Jaraguä do

CONVITE
A Diretoria desta Associação, convida a todos os

seus associados e ii quem ínteressar possa, pera
uma assembléia a realizar-se 110 die t: de junho
proximo as lOharas da manha, ne séde da Associ

ação (Casa Rural ao lado da Prefeitura), afim de
tratar de interêsses da referida instituição.

Ieregué do Sul, 22 de maio de 1947.
Manoel Luiz da Silva

1. Secretário

Sul
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'( A CAAS REAL OONOEDERÁ UM JI
DESOONTO ESPEOIAL DE tO%, NOS AR- II

II TIGOS ABAIXO RELAOIONADOS, _SOMEN- �J
I'

TE NO PERIODO DE 5 DE MAIO A 20 DE II
'JUNHO. II

'I' - II
f SOl'nente 45dias - Aproveitenl! n

J"l ARTIGOS DE ALUMINIO. Baterias de 18 peças, panelas, chaleiras, 1,'1'bules, formas p. sobre mesa e doces, marmitas. de todos
O tamanhos bem como artigos de folha de flandres. n

I, ARTIGOSL�!o:I�o��s :: :���:O:SlO:��·C!::iO�ea7. ;:;:s dd: c���a� �
Café em conjunto, jogos de jantar, jogos de Chá bem co ...,

I
rno eutras louças avulsas. Lindos estojos e peças avulsas n
de utencilios para cosinha, de materia plastica americana'lI

QUADROS SANTOS e paisagens de todos os tamanhos, bem ti
C(11)O pinturas á óleo. It

ARTIGOS DE MADEIRA. lindas caixas imbutidas. Vasos, biscoi- li
teiras, quadros, porta-retratos. mesas para fumantes, diver-

J�sas esculturas e muitos outros artigos. ;
JOGQS DE CINTO E SUSPENSORIO e avulsos, Carteiras e porta- U

nickel dos melhores couros, do mais fino até o mais n
simples. II

ARTIGOS DE PRATA BOLIVIANA como sejam:
.

Santa Ceia, cru-II
JI

cifixos, quadros p. parede, bandejas e estojos de diversos fi,tipos. I

II IIII Vendas à dinheiro II
6 �
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Virgem Especialid de

Vende-se
Em Serra Alta, nas proximidades da estação

ferroviaria, vende-se duas excelentes propriedades,
com amplos terrenos, servindo as ceeas pare resi

dências e constituindo-se em excelente ponto pare
comercio
Tratar com os srs. Theodoro ou Afonso Schwanz,

no mesmo local.

Vende-se rRaiz����
Vende se uma Casa de � põem o famoso esta- �

Material, com jardim e � macal �
chäçera e rnals : um chão � Bitter Agu ia �
para casa.
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recõmenda-se para ho'spitais, colegios, etc., pela sua qualidade desiníactente
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


