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De ILDEFONSO JUVENAL para o «Correio do Povo»

JilfügUíÍ eidíld� qu� prDgrid�
Quem conheceu Ieragué de hã

dez ou quinze anos passado ao ver

hole, a linda cidade do norte do
Estado, fica deveres surprezo e en

tusiasmado, por certificar-se de que
o seu progresso tem sido vertigino
so. Ieraguä dos nossos dies. com

os seus arquitetônicos edifícios,
tais como o da Estação da Estrada
de Ferro, o do Forum e Prefeirure
Municipal, o palaclo Cristo Rei e

outros que se erguem rnagestosos
em diversas de suas vi-as públicas,
é bem uma cidade digna de apreço
e admiração.

O visitante ao desembarcar na

suntuosa Estação da E. F. S, C.
ou no ponto de parada dos ôni-

I bus da Auto-Viaçêo recebe logo a

melhor impressão dado o aspecto
risonho e egradavel da cidade, que

I
sorri pela esbelteza dos seus jardins,
pela lindeza dos seus panorames e

Mas apezer da nenhuma ajuda
, flnelrnente pela poesia do ambiente dos poderes públicos o progresso
tudo denunciando a exlstencla ali, de I

de Iaragué cada vez mais se 'acen-

1m povo laborioso, próspero e feliz. túa: Fábricas são instaladas por to-

a belo jardim público de fronte da a parre: novos edifícios são cans

á Estação da Estrada de . Ferro, truidos, e a cidade que ha . uma

convida ao visitante a um descanço quinzena de anos dava a todos a

nos seus confortaveis bancos. Ain- impressão de estar dormindo em

da melhor impressão há-de causar
um pequeno arnblto circundado pe

aquele recreadouro público quando las edlacencles da Estação' da Es

fôr erguido em o seu centro artlstl- trada de Ferro, acordou-se e esti

co monumento consegrador das cou os braços pera muito além, pe
glórias do Expedicionário ßraslleíro las estradas que vão pare

. Join�iIle
cuja legião contou entre os seus

e BI�menau, formando aqui a linda

herois quatro braves e dignos filhos Avenida Ma�e,c�al geodoro ,onde
de. lari'JgLJi.i. Q§, ,qcl1<lis, sac.rifi�ª,ritm éJ:",j-sUl) t�Q§g�" �qlfIÇJQ�. Y..goo dando. ilQue
vida precto.sa em holocausto da Pá- I Ia via publlc,a aspecto de um rua de

tria' - idefa aventado pelo brilhante I grande m�t;opol�.
o «Correio do Povo» e que um dia, Jaragua .sera d�ntre pouco� anos

tornar-se-éÍ plausivei realidade. r
uma .das mlllS adlantada� Cidades

O admiravel progresso e desen- ,cata.nn.enses, porque assim quer o

volvimento operado n�ste últim'os patrlOtlsno dos seus filhos.

anos na comuna jaraguáense a trans- Embora desajudada, rivalizará
formação da cidade devemo-Ia em um dia com o Rio do. Sul e outras

parte á iniciativa particular, e em na corrida vertiginosa do Progresso
outra á municipalidade, com o pro- para a grandeza do Estado e da
duto da contribuição dos seus muni- Nação.

cipes, que não regatearam jamais
pera fins tão merecidos.

Outros Municipios têm sido fe
lizes porque prodigalisados com be
neficios sern conta proporcronados
pelos governos esradoal e federal.

Jara�uá não mereceu até egora
a dádiva generosa de um Centro
de Saúde, uma Escola Complementar,
prédios proprios, e condignos pera
as Coletorias Federal e Estedeal.
Correios e 'I'elegrafos, Cadeia Pú
blica e outras, que tanto enfeitam
outras cidades cerarlnenses, Entre
tanto não tem sido tão insignifican
te a sua contribuição pare os cofres'
da União e do Estado: monta por
cenrenes de milhares os cruzeiros
com que o município contribue anu

almente pare encher as arcas dos
tesouros federal e estadual.

A gerencia avisa que
está procedendo a co

brança das assinaturas e

pede aos prezados assi
nantes que se acharem
em etrezo, bem como

aos que ainda não re

novaram sua assinatura
dO corrente ano, satis
fazerem com brevidade
seus pagamentos.

Outrossim comunica
mos aos assinantes de
fõra da séde e aos de
outras localidades, que

poderio fazer a remes-

sa da importância pelo
Correio, "odendo para
isso deduzir as despe- Izes- postais..

I
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JARAGUÁ DO SUL Domingo, 8 de Junho de H)47

WILHELM BEHLING
No dia 5 do corrente

passou a data natalícia
do sm. Wilhelm Behling, O Partido Democráti- dido, já que nenhuma
honrado lavrador, resi- co Cristão instalou o seu causa havia que o impe
dente a estrada Ilha da Diretório Estadual neste (lisse de, como represen
Figueira. Estado, que entre outra� tante udenísta defendes-
O aniversariante, que, pess<1as de destaque, "e se aqueles salutares pre·

como. presidente da Co- composto dos snr. ,1)1::- ceitos cristãos e de mo-

munidade Evangelica, sembargador Silveira de ral politica.
foi o grande incentiva- Souza, 'presidentf' Car- Ainda falou o snr. de
dor do magestoso tem- melo Faraco, C(H1)O se- putado José M. da Vei
pIo protestante da nossa cretario o Tepõnte Fer- ga que tambem esbosa
cidade, é tambem um minio dos S�1)tos, como va aqueles principios �
exemplar chefe de fa-I tesoureiro. �Desse dire- seria com seu colega
milia, recebendo, na data tório faz parte como 3° Artur Müller um defen
natalicia, o testemunho I vice prf�sidente o snr -sor dos mesmos.

de carinho de seus 16 Virgiliö Rubini, industri - - x-

filhos. aI nesta cidade. Os municipios da li- IO «Correio do Povo», Na y.llesma data, foi nha São Frabcisco estão I
o cumprimenta efusiva- feita 8' benção. de um recebendo ,a visita do
mente. crucifixo na séde do snr. Irineu Bornhausen

,Q 4" iii. 6;;! t!i I!I»l'Il'.m.L partido tendo falado o presidente da U.D.N. no
.tl\. "l/.I:lO\.i::'!11a JUHI.!4.tla rev. Padre Alberto Fu- Estado que se faz acom-

tem novameO'te a 'venda gel. panhar até São Franeis-
os afamados produtos das Estiveram presentes co e Serra Alta peloIndústrias Todeschini: Ma- co.md convidados especi- depqtado Artur Müller,
carão, Talharins, Semula, ais, ios sm. deputados O, politico catarinense
Spagetti, Pastinhas, Ale- JoséÍ M. da Veiga do P. tem recebido em toda
tria, etc.

'

R.P) e Artur Müller, da parte grandes demons-
V.DIN. trações de simpatia, o

t' Diretório, por indi- que assegura uma vito
ca ão do jornalista Pe- ria do seu partido em

tl1" cha Callado fez uni São Francisco, Joinville
apelo ao Congressista Jaraguá e Serra Alta.

�rtur Müller, para que -x-
osse na Assembléia
onstituinte Ó defensor A V.D.N. expediu ins

{I seus postulad d d truções para a escolha[e os a a
dos candidatos as elei-fi. sua simpatia pela

;Causa cristã. ções municipais e que
I ,será feita de uma manei-

I' O deputado Jaragua- l'a popular e democrati
, ense, discursando decla- ca.

::.111., ;'" rou que atendia ao pe- Os 'nucleos eleitorais

PO'LITICA

Sta. Oatarina. _' N. 1,431
...

Ilotcs Ilctíclos

Na hora do

refer-ido 'mês, foram ma,

nuíaturados 315.000 au

tomoveis e 112.000 camí
nhões.

Washington (USIS)-As
quotas de exportação pa
ra o mês de Julho, num

total de 1.407.000 tonela
das de trigo, milho, ceva
da, e aveia, foram anun

ciadas pelo Departamento
de Agricultura, O aludi
do total é equivalente, a
demais, a 55.500.000 bus
hels.
As quotas para o mês

de .íunho (inclusive as

de emergência) totaliza
ram 1.179,000 toneladas
ou cerca, de 46 milhões
de "bushels".
O Departamento ds A

gricultura remeterá: (1)
todos os cereais e produ
tos de cereais para as

zonas de ocupação britâ
nica e norte-americana,
na Alemanha e Itàlia;
para a zona de ocupação
norte-americana no Paci
fico e para a Austria; o

(2) todo o trigo, á exce

ção das quantidades a

ser enviadas para o Mé
xico.

', -x-'

aperitivo. tome
Um Calice

de

BITTER AGUIA
Put'O

Washington (USIS) -As
cifras do mês de abril CAISreferentes ao desempre- _L_O� _

go nos Estados Únidos Empreza Aula Viação Calari
não apresentaram f:inafs nense. Com presença de
de retrocesso comercial, seus diretores, funciona
segundo informaram es- rios e grande numero de
tatisticosdo govêrno. convidados a Empreza
Muito embora o núrne- Auto Viação Caterínense

ro total de desemprega- inaugurou o seu novo e
dos subisse de 2. 3 mi- vasto armezem.
lhões, em março, para 2. Aos presentes foi ofere-
4 milhões em abril, neste cido uma suculenta chur
ultimo mês havia 56.7 rascada regada com se
milhões de pessoas em- borosa cerveja.
pregadas, o que 'signifi- Saudou a empreza pe
ca um aumento de 600.000 lo melhoramento feito nes-'
em relação ii março. ta cidade o snr. Artur
Os referidos estatisti- Müller tendo respondido

cos explicaram esta apa- em nome da diretoria o

reute contradição, revelan- Dr. Ribeiro de Carvalho.
do que o marcado total

Ney FrancQ. Faz anos hojede l�ãO de obra-que é
o s r. Ney Franco, ser

medido por pessoa, em - t�rio da Justiça nesta
pregada procurando em-

ven

ti t tâ I
comarca.

prego a Ivamen_e -es a
Elemento de .urn largosujeita a flutuações con-

t" p lítico e de um.

O pres Iglo o I I

tll�u.as- e_mpreg� em
grande destaque social,

at�vldades 11f!? �grlColas recebeu ele as justas feli
fOI de 7. � �llhoes, oon-

lt ões Je seus inumeros
tra 7. 3 milhões em mar-

CI eço
L' 'I' d amigos. ,

ço, J.' or-�!J? ' re aClOD� o� O«Co,rrei,..) do Povo»
Cçmo., deg:��gados' tambem lhe envia os rne
cerca de 100.0.00 trabalha-

lho s votos de íellcldades.dores das 'mmas de car-
re

vão betuminoso, que ha- Enlace Schünke Emmendoerfer.
viam interrompido o tra- Ontem teve lugar o enla
balho. Estes mineiros re- ce matrimonial do jovem
gressaram' ás minas na expeJicionario Guilherme
semana seguinte. Humberto Emmendoerfer

auxiliar da justiça com

a genti! senhorita Edila
Schünke, destacado ele-

.

menlo da nossa socieda
de e filha do snr. Guilher
me Schüllke e de sua es

posa dona Maria Verch
Schünke
Ao jovem par os cum

primento� du Correio do
Povo.

-x-

-x-

Washington (USISJ-A
produção das fábr-icas au

tomobilisticas :

dos EE.
UU. subiu, dur-ante o

mês de abril. para o ní
vel máximo de apôs-guer-
ra de 427.00U veiculas. No

.J.
..... � '='

I assim reconhecidos, as

ll)calidades onde haja
mezas de votação esco

lherão 1 delegado por
cada meza até 140 elei
tores e 2 se o numero

fôr maior.
Esses deleg;;t,dos reu

nir-se-ão, em convenção
na séde' dq municipio e

escolherão os candida
tos a Prefeito e verea-
dores.

'.

Washington (USIS)-Ga
salina sintéí.ica extraida
dE gáz n::ttural em esca

la comercial será uma

realidade nos Estados
-x- Unidos Gm 1949, segundo

O sm. Aderbai Ramos informou a "Stanolind Cil
da Silva ilustre Gover- and Gas Company", que
nador do Estado percor- está construido u ma fá�
ren toda a zona noroes-I brica de manipulação
te inclusiv� o :inuni�ipio sintética em extensos
de Xapeco, recependo campos de gáz natural
os aplausos das popula- de Kansas; A, nova fábri
ções daquela importan- ca produzirá 5.3 mil bar-
te zona catarinense. ris por dia de gasolina

-x -- de alta qualidade, 800 bar-
Foi reorganisado O ris de óleo, combustivel,

diretorio do P.S.D em 1,000 barris de hidrocar
Blumenau sendo eleito banetos leves e 227.000
presidente o snr. João quilos de produtos qui-
Gomes da Nobrega. micos.

Casamenfos. Em Rio Cer
ro realizou-se ontem o

càsamento da senhorita
Lidi" Maas com o jovem
Edgar Augusto Volkmann
sendo a noiva filha do
snr. Ricardo Maas e de
sua esposa dona Guilher
mina Maas.
Aos nubentes nossas feli
citações.

Atenção! Em homenagem ao 1070
aniversário do feliz 'passa
meßto do Vel. Padre Cham

pagnat fundador da Oongregação dos Irmão� Maristas,
será disputada HOJE, a tarde no gramado do G.E S. Luiz,
a taça OHAMPAGNAT, entre casados e solteiros.

Equipes dos Casados
Alerta

Esperança Pronto,
Classico Socorro Foguete

Perdido Ajuda Galeador Violento Recolhe

,Reservas: Venha I, Venha II, Venha III, Venha IV

Equipe dos Solteiros
Manoel Werner

Amadeu Angelo
Maba Flávio Agenor

Vergundes Helmut Umberto Paker

Reservas: Antônio, Jorge, Ovidio,

Sérgio
Jorge'
Faustino
Rodolfo
Dante
'Lazaris
Nicolini
Alvaro
Edi,
Olivio
Emmendoerfer
Juliano, etc. Mário

Olivio

- • O povo, de Jaragoá do Sul está Clonvidado a assistir a peleja
Não faltarao: BEBIDAS, DOCES, CAFÉ, w.lfAS, MÚSICA, ETC_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edital N° 2.236 de 2-6-47. ...
.

'

Telefone n. 40.
, d�� � Wili Schmitz e ..

Fabrica de Moveis uSÃO JO�GE" � Zenaide Moreira OOOOOOOOOOOO�iOOOOOO�OOOO� 00
) Ele.-hrasHeiro, solteiro, 00 Adolf Herrn. Schultze 00
lavrador, domiciliado e 00 00
resi�e!1t� em

_ Uba�uba, 00 MARCENARIA EM GERAL 00
mumcrpio de SaQ li ran- S':Q:< O''' ,.

"CIMO" d d
.

d
�

cisco do Sul, sendo filho � terece moveis , e to os os tt?O� a �

de" Pedro Schmitz e de j 00
CIA. INDUSTRI,AL DE MOY�IS

.
00,

Rua Dnque de Caxias s, n. .

Ana Assnig.
' 00 Mantem um

..
estoque �ermant:nte de todos (�S tIpOS 00{ CORUPÁ - Jaragu.á do Sul - Santa Catarina - Brasil Ela, brasileira, solteira, 00 de MObthaS, especialmente para escntorro. 00�����-�� .domestica, domiciliada e

IINSTALAÇÖES
COMPLETAS DE: 00

residente neste distrito, Dormitorios, Salas de Jantar 00
e.m Itapoc�zil�ho, sel�do C6pas, Escrltorios, Movei .. rusticos e outros.

IVende-se filha. de .iose Severino
S':Q:< MOVEIS AVULSOS COMO:

More�ra e de Eduarda zes Cadeiras '

Em Serra Alta, nas proximidades 'da estação Moreira. �, Poltronas tixas e giratorias .

00
ferroviaria, vende-se duas excelentes, propriedades,-

IEdital N. 2.237 de b· 7-47 Mesinhas de centro e para radio
com amplos terrenos, servindo as casas pera resi-

I
Faustino Pradi e E entre muitos outros: a

�!����iOe constituindo-se em excelente ponto pera Rosatia Pedri Caixa Registradora marca "RECORD"

Tratar com os srs. Theodoro A � h Ele, brasileiro" solteiro, Atam,ada pela sua eticiencia, !'Ub�titu;ou fonso ",c Wé1rJ�.J lavrador, domiciliado e indo as Caixas Rezistradoras de
no mesmo local. �

residente nesre distrito, elevado custo.---------
em ltapocusinho, sendo 00 Toda a Mereadol'ia á prODta Entrega 00
filho de E!:I_genio. Pradi 00

.

RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, Tô 00
e de Pasqua Zapelle Pra- 00 Jaraguó 00 Sul Sta. Catarina 00
d i. E Ia, bra5 iiei ra, soUe i ra S':Q:<S':Q:<���S':Q:<�S':Q:<�iOO���S':Q:<S':Q:<S':Q:<OOOO�

. doméstica. domiciliada 'e �����������������@9I��
residente nesre distrito, \

em Irapocuslnho, sendo
filha de ôesino Pedri e

,

de Thereza ôchultz Pedri.

.-tREIO DO POVO»

Jla 13 de Junho de 1947 Realizar-se-á a tradicional e grandiosa
festa -em honra ao glorioso

SANTO ANTONIO ein Retorcida
.

que constará de barracas; rifas, churrascade, logos, doces, bebidas, leilões,
tiro ao alvo, rornbolas, etc. A mesma será abrilhantada por otimo conjunto musical.

Esperando sermos atendido, desde tá agradecemos, pelo vosso
concurso' prestado. A COMISSÃO

A mais importante Companhia de Capitalização da America do $,j!

Amortizações de Maio de 1947No sorteio de amortização relizad� em 31 de Màlo foram sorteadasas seguIntes cOlDbinações:
'

.

V LT

N B K

L Y E

M F V

A O L

y V S

!odo� os titulas em vigor, portadores d-: uma das combinações supra, s�rão
I�edlatamente cmcrtrzcdos pelo capital garpntido a que têm. direito.
SEDE SOCIAl_: RUA DA ALFANDEGA, 41-�squin(l Quitanda (Edificio Sulocop]

Inspetores e Agentes em todo o Brasil

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHER

PrOibição·
Pelo presente proibo

terminantemente aos es

portistas que jogam e

trenam no campo do Vermitugo suave e de pronto
Baípendí de jogarem a efeito Dispensa purgante e dieta!
bola em minha propríe- SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
dade bem como a vasão ME o n, I, 2, , e 4
das cercas. Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Não me responsabiliso Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

pelo que possa aconte- i emedios
cer aos que desobede- Compre hoje mesmo uma l.OMBRltJUEIRA
cerem este aviso.

.
MINANCORA para o seu filhinho.

José Albus E um produto dos Laboratórios Minancora
Jaraguâ do Sul, 23/5{1947.1 .,....JO__I_N_V_I_L_L_E --1

"MEDICAÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS".

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINAHCOBA

.«\chilles Sant'Anna

SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! .•.

fLIIl1 u 106UfIRA Especialidade em cadeiras de palha, tipo Colonial, Rus
tico e de assentos de madeira compensada.

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

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas

ELIXIR DE NOGUt1� A

Grande Depurativo do s angue

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CATARINA S/A; i!
Fundado am 23 de faverelro de 1935 ii

-------... CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 i�
·DEPE.DENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.ooo.�OO,OO It
Araranguá J' d S I ii

:���qe:eau AGENCIA: aragua O 1i
!::i:.:.'Rua CeI. Emilio Jourdan, 115

ccCaoa�n�cdoi�rhdral'as End. Telegrafico HINCO"

i.:::l::.Caixa Postal, 10 -Telefone, 7b

g��ifi:�a MATRIZ: I TA J Aí
1::.1::Curitibanos Faz toda. aa operações bancarias no Paiz. cOlDe cobrànças. descontos.

empre.timos. financiamenfo. lDediante caução de titulos comfitrciais.
Florianopolis pas.es. etc., aceitando doc;umeiltos e valoraa elD custodia, mediante ii
Olspar taxas modica. 'ii
Ibiral11a Abona em C /Correntes os seguintes juros: ii
Indaial A D'

. ii

Ituporanga ISpoSIÇão, sem aviso, com retiradas livres

l::,.l::jaraguá do Sul . pard qualquer importancia 2°/0
Joaçnba Com Aviso de DO dias e retiradas livres í!
joinviIJe de Cr$ 1.000,00 bojo ii't:��:a Depositos fopulares, com limite de Cr$ 50.000,M 'ii
Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%.Porto União P F'

i!� �i���O I :: lr�: �: 1:�:��::s fi 1/�� !:.�i:.!S. Francisco do Sul Os juros .ão pagos ou cap\tallzados aeme.trahnente

��lóaquim A econom ia é a basê da prosperidade II
TTlu'jbuacara�o Deposite as suall economias no

.

i:: ••i.Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA.
Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ii

a�:::::,=,=''''''''''''''''==,,=,===''''''=::=,:,�::=�,:����::;:;;='''======,t

Dorutnzo, DIA 8·6-47

.��������
�i�e�<;? It�<;>pUlar M:tre�rJ��� 1.

AGENCIAS INSTAL-\DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibírarna, 'ltoupava, �
jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul }rl

�
ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Depositos com juros- d dlspoelção=Isern limite) retirada livre

@<!J

á disposiçiio conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 6°/0
Dep. íníclal Cr$50.0O,P,00 cjretlradas sern. s/aViSO e-s 20.000,00 50/0

�'{{ Depositos com IlYiso-Rel. dleria até e-s 1.000,00 4". P. retiradas 4�4 rnjavisó prévío de bO dies 5'/.; 60 días :6".; 90 dias 61/2'1.; 180 dias 7'1.
�� Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2"/.; Por 12mes�s7·1. Deverá ser dado o

}} evíso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

��
Dep. populares-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com reti-

',.redes semanais serr avlso até Cr$ 1.000,00 5/12:/. .

Dep. limilados-(Limire até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

retiradas de b.OOO,OO cruzeiros semanais sem aviso .... 61/2"1-
Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

�:�::�::ss:� oa:�:�ç:�s 5���0���I�:,u:::o: .���:,�:i:b·ranças. de�c�nt:'!�
. ê

passes, deposito. em contas correntes, deposIto. de valore&, etc. etc.

CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ
{{======Serviço atencioso e rá.pido====== ê4

I�_"_.o..,(�"'-"'�����

,
,

�--. �LI�IL Posto JARAGUÂ Ltda.
Rua Marechal Deodoro - JARAGUA DO SULIrene Pedrl, Oficial do

Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul
Estado de Santa Catarina

Bras 1.
Faz Silber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exrgídos pela lei
afim Je se habilitarem para

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustíveís - Acessorios - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -
Gazolina e Querozene. em litros e

em caixas.

Atende dia e noite, á qualquer hora.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dU! ante 15 dias, Si

alguem souber de algum im

peàimento acuse-o para OS

tins legab
IRENE PEDRI,oticiaI
TTER AGUIA
m possante estoma

, feito de raizes me

dicinais.

"Oficiná Mecanica
Geral

\,
\
..

".

KELBE�T
1

_

CONCERTOS DE CAMINHOES E AUTOMOVEIS

SOLDA ELEÓ'"RICA E A OXIG�NIO
PEÇAS E ACESSORIOS

APARELHAMENl:rO MODERNO
,

\, HABEIS PROFISSIONAIS

PREÇOS MODiCaS.
----\------

Rua Mal. Deodoro lda Fonseca, 158 -- Telefone, 40
.

-Jarhguá do Sul _:_ I
������@9I����m��������

C'OITRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

ßHCCófS DO

t'aURO CAB(LUBO.
TÓNICO <iO.PY.AR,
P'OR áé�lEJ:.ÍCIA

',.

PAG.2

Atenção!
,

DOMINGO, t5 de ..Junho - Realizar·se-há um grandç festival no pateo do

GR'.•• Ise•••• ��.IVII1. PItGVIBIMelaoo em beneficio \do mesmo estabelecimento.
Constará de varios� divertimentos publicos como: Tombola, Leilão, Churrasco, �e(Jidlls, Café, etc., etc

Pelo comparecimento de todos, muito agrad�e A COMISSÃO
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Re::�:�I��;:�'�h::OS n�������:r·' r!::��=::::���is��l
10- 3-47. fl pronta entrega.

� �
Encontram alivio imedfato com v uso do �2157-·Waldemar Schwartz-bras. requer transf. �: Engenho RAU Limitada S • • I n C O m. p a r a v e 1 @imp. �1��en�:�u1���de� d�:���!�b��� ��l���f·li����� d�=��; �., po,-IOfill do Hng,-no pnlolnncn �para estabelecer-se com escritorio de advocacia, I: I: L I: 1:.It: @jt id d Id é a vida do seu es- �T_ -ruHR> k\ �IL

nes a Cl a e. em.
� O PEITORALMAIS CjONIIE�IDO .l.:..:I'U'. lUI.aQ..tl\.GJ@)2159-Augusto Fritzke bras. requer transí, imp. tomago. �

f,;\!Ia\�!Ia\6i\UR\rn\!.1a\6i\!.rn\1i=\'I!.1a\tr>\:fR\@.i®@i..®@.;®@.,;®@Jiide si padaria vendida á Emílio Doege. Idem. i(@@)...®�������2190-Afirma brasileira, "Posto Jaraguá Ltda"- _ _

1'9q Uer licen ça para estabelecer-se com "Posto de ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

IIII 1111_Gasolina", .ßubrificante, e Acessorios para Au tomo- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -= =,•••
================

veis·l1��m·RudOlfo Zilze-bras. requer transf. imp. Dr. Alvaro Batalha - lViÉDICCO o- . ...,"!

lOJn�nlNn VnrQton.
l?: ::::�:

terreno adquirido de Bruno Schuster e USS!le Schus-
E H P H uU u Uu I\u o uu H K iiter. Idem. CIRURGIA PARTOS, l\WLESTIAS DE SENHORASS 11 li ii

.

n2162-Transportadora Blumenauense-requer u- CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAl, :: ii
PROPRIETARIO li A��cença para estabelecer-se com Empreza de Trans- DOENÇAS DA PÉLE. 11O 11 11 H

porte, nesta cidade. Idem, - Eletricidade Médica - ::.. Rua Marechal Deodoro, N. 158 !! R ii2163-Rolando Strelow-bras. requer transf. imp. Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio ii .. ..

de uma bicicleta. adquirida de Eugenio Passold. Ide. Ralos Ultra Viotetes e Infra Vermelhos ii
S !!

S
li2164 -Emilio Melchert-bras. requer transf. imp. - R. A lOS X -

:: ::

de um caminhão, adquirido de Guilherme Heller. Dir'ef,or Médico do HospiH "Sí'ill José" SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- 11 !l
IdemÚ65_Guilherme Günther-bras. requer transf. ;�:::�;:;:�:�:�:::��:����:��:�:::�:::���:�:���:�::::��:��:::::::::: l!

T SI�gM����I���I����S�s, ii T II
imp. de uma bicicleta, adquirida de Antonio E, ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !!

E
iiAyroso. Idem. ii SORIOS, LUBRI-· ii H2166-Leopoldo Hafermann-bras, requer licen-

O W 1,1
I

M L ii HCAÇÃO CARGA DE ii !:
ça para estabelecer-se com fabricas de Carroças. r. a uemno azureCnen iiO BATERIAS E CONCERTOS DE HN H
Idem2167 -- Helmuth Baade-bras, requer transf imp. li PNEUS. l.I.,..::::::::::::..Í.�.lterreno. Idem. e.SA 81 saUBI :',�:::::::::::::::J

���---------------------------------2168-Bruno Hort-bras. requer transf. imp.
terreno vendido à Ricardo Ramthun. Idem. Cliniea geral medico - cirurgia de adultos e creanças2169 - Eva Bueh-austriaca requer vistoria e

_ Partos _ Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtasexpedir o competente de alvará de Habita-se, para . Indutotermia _ Bisturi-eletrico _ Electro-cauterizaçäo
Isua casa. Idem.

I Raios Intra-vermelhos e azuis.
'

2170-Roberto Ristow-bras. requer licença pa- I��������������������ra estabelecer-se com um Botequim. Idem. ::
- 217J-Edwig Grossklags-bras. requer alvará 1:1:,de Habita-se para alugar sua casa. Idem.
2172 - Ernesto Lessmann-bras. requer licença ;:.;:;para construir uma casa de rnadeira, Idem.
2173-Freimill1do Freygang-bras. requer visto- H CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

:!..

di t ' 1 I

d H bit ii Com cursos de aperfeiçoamento no !lrra e expe Ir o cornpe ente a vara e a I e-se, pa- ii Rio de Janeiro _ São Paulo e Buenos Aires. �i1'a seu prédio Idem. .. ..

2174-0tto. Becker-bras. requer baixa imp. de ii Doenças de Senhoras - Partos - Clínica H
sua Olaria, por não desejar continuar no mesmo ii Geral de : Adultos e Crianças. ii
ramo de indústria. Idem. ,

,

!! ,êonsultório e Resídencía: -:10 lado da Prefeitura Municipal. ii
,

, ii - �'" � .' ,-- ,TElEfONE N. 3 . !l�, 2175 +Reinoldê Bartel-bras; requer licença pa- H jaraguá do Sul - Stil. Catarina iira construir uma casa de madeirá para sua mora- ..

::

dia, na propriedade do sr. Willi Bartel. Idem.
2176-Henrique 'Hornburh-bras. requer tranf.

imp. de terreno �endi�oao sr. Erwino Winkler. Idem.1 � U,W�
, 2177-Erwlno-Wmkler-bras. requer transf.

imp. terreno vendido á Augnsto Krüger. Idem.
2178-Adalberto Weise-bras. requer transf.

imp. de uma bicicleta, vendida á Fidelis Schauch.
Idem.

Fabrica de ferramentas agrlcolas.2179 - José Plebani-bras. requer transf. imp.
Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.terreno vendido á Emilio Meyr. Idem.

.' _

licenç�18gar�:;�b��e���:��� ���i�!��:za::t�:��� . AI:.. t : A.A J:: .....d- 11!�!!!Eimm!;'!llm=m!!!!!i�iiElEi!li!iii!!!;i!iii!!!;!!E!i=i;=mE,porte, nesta cidade. Idem. � ...,y � ! iRF b (Sezões, Malárias, !li2181-Affonso Stricker-bras. requer transf. I !li e rf'!Js Impaludismo RIimp. de um terreno vendido á Euclides V. Cunha. ßi ..., Maleitas, Tremedeira P.:
�1�r_:_Marcolino Martins-bras. requer transf. imp. :: �I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - Id h d vendid I C IM' ii CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E! GARGANTA, ::'.�:. Iii "Capsulas Antisezonlcas

:t;�s�Td:��en o e aç,ucar von 1 o a ar os ! ar- H moderna e primorosamente instlliada do .:: !II.

2183-Ádolfo Menel-bras, requer baixa deen-, !! DR. SADA�LA AMIN i! m Minancora" Igenho de aç�car. Idem. .,!! CONJUNTO DE APARELHOS' MODERNOS, UNICO NOS il irI 'III
.

2185-\\ alter. Pro,chno�-bras. requ,er transf. H ESTADOS DE SANTA CATARINA B PARANÁ ii !I: Em Todas as Boas Farmacias !liImp. terreno vendIdo a GUIlherme Pradl. Idem. ii R Abd B· d f t "A N t·
... :: III I2202 L Id W Iff·b r· _::« ua on atlsta, - e ron e . o ICla »!l É um produto dos Labor'atorios MINANCORA.

eopo ou. ras. re��er lCença cons
ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde _ Hora marcada: 2-4 ii :,: _trUlr uma casa em alvenarIa de tl]olos, recuado ii ii III T· ·11 St C t

. I'd 1· h t d D d C
.

d t··: .Joinville - :: - .01OVl e-a. a arma- IIo a ln amen o a rua uque e aXlas, es Ina- ii - :: !�!!"'_!!-!""�:!:!�!!!!!!!!!!!!!!!!"""'I!!!!!II!!!!!!!!I""""!:-!:-m!!!!!!!!!I!!-:da a Uma Indústria. Idem. ._ _.M.._ _ iiiiõiii..iõiiiiIii._ ..;;;;;;;;.._ ..�.

2203-José Abenno-bras. requer licença pa
ra· estabelecer-se com um Engenho de açucaro Idem.

2204-Marcello Demarchi-bras. requer transf.
imp. terreno vendido á João Marcato. Idem.
Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, 10 de março de 1947.

2145-Adolfo Rocha-bras. requer licença cons
truir um� casa de madeira para moradia, na proprie
dade de Pedro Jose da Rocha, silo ii estrada Felipe
Schmidt. Como requer.

2148-Fabrica de Calçados Gosch ,Irmãos
requer licença construir um Bungalow, em alvenaria
de rijolos, Idem.

,

2149- Artur Henschpl ..... bras. r�quer licença
construir um sobrado em alvenaria de rijol05, p�ra
moradia e casa comercial. Idem.

2150 - Paulina Wachhol-bras. requer transf. imp.
terreno vendido á Victor R.adüm:. idem.
2151-Fré:íncisco Heincbel-bras. requer alvará de HéI
bite-se ..ara ocupar sua casa n. 1097. idem: .

2184-Dr. Alvaro Batalha-bras. requer baixa imp.,

de uma Motocicleta, vendido, para fora do Municipio
que tendo por um lapso, dado baixa somente na

Delegacia de Policiri. Idem.
2186-A Tecelagem Vitoria Ltda. requer. li

cença estabelecer-se com fáb:rica de tecidos á es
trada Isabél. Idem.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Dr. Renato W"altgp
MÉDICO

PRODUTOS DA:

Incustría dle Ca�çadl((])§
-.

(G(Q)sc)ffi lrmaos So 11. '

CAIXA POSTAL, 11

ARAGUÁ DO SUL - S. Catarina
...l'iIIa. "'€I!\, l!&, ""�"'.5fJ!!I:�8iI"�=l�....;;-2QVC-.,_�"\I:,... _..

---------------.--------�-----
Kühn & Rengel

]j'ERRARIA

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.f.\. '��I�:{fTv1���2iL6�R
SIFILIS"

Tosses
Resfriados

,
I Bronquites

I
.

Escrofulos.
It;;.-- Convalescenças

I �umo CREOSO'1�DO
! E UM GERADOR DE SAU DE.

Matriz: .JOINVILLE
FRACOS E ANÊMIC06 I

(Sob Administração do Governo Federal) Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"'SILVEIRA"

Emprega1lo com iIlto nas:

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa.
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas
conjugadas com motores mOllofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com -valvula elevadora aciqnadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até· 50 metros de profundidade. Vende-se
ArtRg�§ IE�etrh:«J)§ lDatra ((]) !ar

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e
. ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instaI,ações de luz e,

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAçÕES atencierá com presteza a' '1ualquer

pedido de instalação de luz e força.,

MUDAS DE HOR
TALIÇAS.

(Gemuesepflanzen)
Benjamin Riedtm2lDIi
Estrada Noya - Fundos .

JOSé Pereira Lima
. Secretário 4x2

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Levo ao conhecimento desta praça e

Realizar-se-á no .dia 22 do corrente, a a quem intéressar, que adquiri o iestabele

tradicional festa de São João, em benefi- cimento comercial do sr.

cio daquela capela. Antonio Tobia$,
Haverá Churrascada, Bebidas, Doces, Café, etc. desta cidade, assumindo-lhe o ativo e

A fest� se.rá animada por um ótimo passivo.
Jazz de �omvIlle. .' Espero continuar a merecer do pu- d

Pedimos aos snrs. Socios possuidores
Convida se o publico eI? geral _ I blico a mesma confiança depositada ao

e armas e êstes que queiram praticar o

A OOMISSAO meu antecessor, visto continuar com o esporte de tiro, entenderem-sé com UR-

------------------

GENOIA com o secretario do Clube.
mesmo ramo de negocio., Francisco F. Fischer-Becretario.

Jaraguá do Sul, 3 de Junho de 1947

NEME ANTONIO TOBIAS ....aI!I------------!!!!!.

Ooncordo: ANTONIO TOBIÁS

FESTA DE IGREJA
s A O J cA O .. Itapocusinh�

A PRAÇA

Aniversários Olube dos Funcioná
rios Públicos Oivis
de Santa Oatarina

O d ,comurarei Mais 8mlo1n e Fazendas - Ohepéos . Perfumes

• ôuspensöríos - Sedas
. EIC., etc.

POIS ISSO V. S. SEMPRE CONSEGUE NA CASA

Erico �Pllbns

Fizeram anos dia 5 os

srs. Ignaclo Tornazelll, re
sidente em Irapocuzinho Recebemos, datado de
e Alderico Knaben, e a 17 de Maio de Floriano
menina Resilvia, filha do polis, o seguinte oficio do
sr. Afonso Nicoluzzi. Dia 6 Olu be dos Funcionári.os
Mario Rau, f'fho do sr. Públicos Civis de Santa
Waldemar Rau, e Dona Oatarina
Eleonor Volrath, residente Tenho a honra de co

em Corupá. Dia 7 o me- municar a V. Excia. que
nino Paulo Robertofilhodo a 17 do corrente, foram
sr. Dr. Ari Pereira Ollvei- eleitos e empossados os

ra. Hoje o sr. Francisco novos orgãos diretores
Fischer Junior, habil con- do Olube dos Funcioná
tabilista nesta cidade. A- rios Publicos Civis de
inda fizeram anos hoje a Santa Catarina. assim
snra. Lina Schneider e constituidos:
senhorita Irrngard VOigt I OONSELHO DIRETOR
o jovem Irineu Peters, re- Presidente: Ubaldo Brisi
sidente em loinville. ghelli; Secretario: João

- Tambem ontem pas- Teixeira Rosa Junior;
sou a data nerellcia da DIRETORIA
sra. Da. Rosa Teixeira, Presidente. Adolfo Bi-

esposa do sr. Joaquim tencourt Silveira; Vice

Teixeira. Presidente: Waldir da
Luz Macuco; 10 Secreta
rio: Otaviano Ramos;
20 Secretario: Marcos Nu
nes Vieira; Tesoureiro:
Emmanuel Pereira Cam
pos
OOMISSAO FISOAL

::���dle��:' Ary Nico-

I Casa de �ovejs IValho-rne do ensejo pa·
'

.

ra apresentar a v. Excia Vitõrio L��zaris
protestos de estima e a- � Jaraguá do Sul

.

Rua Domingos R. da Nova*
C d P d

prEç�tenciosamente � Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�
01'5aS O assa ô II

se Vidros. Molduras pera Quadros qualquer

IUbaldo Brisighelli-presi-IAntigamente. era gran- dente do Oonselho Dire- tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

de o número de pessoas, tor). Enfeites para Caixões Funerários.

e crianças principalmen
te, que adoeciam e mor

riam de difteria. Gr-aças
á descoberta do sôro
anti-difterico, amortanda
de por essa doença dimi
nuiu extraordinäriamente.
E o sôro e tanto mais

eficaz quanto mais cêdo
for aplicado.
Se desconfiar qUA al

guem está com difteria,
faça-o procurar, sem da.
mora, o médico ou o Cen
tro de Saúde.-SNES.

.
.

!G EI! !!! EI! I!;

Jaraguá do Sul Santa Catarina

elioiel �e OI�os, Ouvidos. nariz, fiurUHHta I
Dr. AI"... inio Tavares

Professor Catedralico de Biologia do losfittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe oIos serviços clinlcos e clrurglcos do especialidade no

Hospital de Caridade de, Florianópolis,

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex.lnterno por. concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro
-

.Festejo de Aniversario e Noivado
Dia 4 do corrente feste

jou seu aniversário nata
lício e noivado a jentil
ônrre Luzia Neckel com

o jovem Lauro Machado
Pereira.

I·
formado pela Faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro

13 L U ME NAU STA. CATARINA I
No Grupo Escolar São

Luiz, os festejos terão iní
cio hoje, ás 15 horas.

Declerocõo �e fmprelH�DS Delegacia Auxiliar
de Policia

Para a campanha
de inverno

Lei 2/3 Por interméJio desta
folha venho mui respeito

A Delegacie comunica samen re agradecer á 10-

aos interessedes que quei- dos que conrribuirern pera

rarn obter carteira demoto- esta justa e nobre cornpa-

rista á dirigirem-se a Dele- nha.
•

gacia Regional de Ioinvlle Aviso quo: as iestribuiçao
onde se encontram os se fará hoje, dom in

fúncionarios vindos pera go día 8.
este fim. Agredecída.
Os interessados deverão- HERONDINA BORGES

munir-se dos siguntes Iaraguä do Sul, 6-6-47

documentos: Carteira de
-------- identidade Certificado de

reservista Atestado de BI.IrEI _eil.
conduta e residencia

(firma reconhecida) cinco se encarrega de cuidar

fotograflas bx4 do seu estornago.

O prazo de entrega ter

mina em 30 de Junho.
Encarrega-se do preparo

das guias o Escritorio de
Francisco F. Fischer.

Rua Mal. Deodoro, �1)4

Carteira de Motol'ista

Tenha um estornago
forte, usando

BITTER AGUIAVende-se
Duas bicicletas, sendo

uma pera homen e outra

pera Senhora.
Tratar naOficina de Teo

doro Wolf

BOLAS DE BORRACHA
de todos os tamanhos,
por preços nunca vistos.

- Casa Real -

���

I Cure seus :males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,

IINFlAMAÇOES.CCC[!RAS,

,FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti-

I
gas á preços vantajesos•.

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguá
����NUNCr:a· EXISTIU IGURL

Clube
Atlético B â 8 P an d í
Tiro ao Alvo

t AGRADECIMENTO
Dolorosamente compungidas pela

írrepérevel perda de seu querido e

inesqueclvel, marido, pai, sogro e avô

CUSTAVO KREIS,
falecido no die 2 de Junho, com a idade de 67
anos, as familias enlutadas vem externar, por
êsre meio os seus sinceros agradecimentos e

manifestar o seu reconhecimento as pessôas
emigas e de suas relaçôes que as confortaram
durante o transe por que passaram e tarnbern a

todos as pessôas que enviaram corôas e flores
e acompanharam os restos mortais á sua ultima
morada.

Agradecem ao Dr. Renato Waller pelo seu

esforço clinico, e especialmente ao Rev. Pastor
Waidner pelas consoladoras palavras proferidas
nó enteramento.

Iaragué do Sul, 6 de Junho de 1(:)47
Familia Kreis e Frederico Bartel

•

�----------------

Dr. Arquimedes Dantas
.BVeGA.G

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Mb

....................�
.

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

Dp. LUIZ DE SOUZA
ADVOG.AD'O

Escritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Resídencia : Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::!::::::::::�:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::��::::::::::::::::

«Correte do POVO»Leiam e assinem o

1J)' §21."lhl21(Ü) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade

recomenda-se para hospitais, colegios, etc., pela sua qualidade desinfactante

s�ßÃ��/RCf",
.". 't

ESPECIÂUDÄDE ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


