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ANO II JARAGUÁ DO SUL Domingo, 13 de Julho de 1947 Sta. Oatarina - N. 1.436 Maffezzolli, e srta Zailde

� �

Silva. Dia 10 Samir Mat-

- #'
tar, e a sras. Edwirges,

Q!! de' eorupá Quatro de Julho �����I:�'ee�oeS:gl��S�
Zelínda Gomes Dorn-

busch, professora no G.

O Feriado mais importante dos EE. UU. E. Abdon Batista e espo-
sa do snr, Rolando Dorn
busch,

Estiveram empolgantes zendo um historico da de p-ogresso do distrito WASHINGTON (USIS) suas tribulações formaram Dia 9 fez anos. o sr.

os festejos do cincoente- vida do distrito falou o nesse ramo.
- As comemorações do nos convezes, onde fizeram Artur Emmer:.doerIer.

nário de Corupá, reali- ISr. José Pasqualini, es- Maquinas, tecidos, pro- Quatro de Julho nos E�- dêsumbrente aparecimento. Dia 11 os senhores Jo

sados nos dias 5, 6 e 7 crivão distrital, tendo-lhe dutos varias das lndus- tedos Unidos que, em A celebração foi feita, sé Lindolfo Borges, pro

do corrente.' sucedido com a palavra trias estavam o atestar 1947, assinalarão a passe- apesar do fato de a guer- prietário daFarmacia Ja-

Milhares de visitantes o deputado Artur Müller. o grau de adeantamento gern do 1710 aniversário ra pela independência não raguá; Pedro Klein Filho

para ali acorreram afim que ali se verifica, en- da assinatura da Declara- haver terminado ainda e comerciante em Guara-

de tomar parte nas [us- Por ultimo, falou o sr. tre os quais, notamos al- ção da Independência, con- os americanos saberem Mirim, o jovem Odilon

tas manifestações de ale-
D,Armando Simone Pereí, guns que não encontram tinuam a cumprir uma pre- que suas batalhas meis Motta; e a senhora Au-

gría do povo corupense.
ra, representante do sr. similares no pais. díção feita em 1776, por cruenres, com suas prl- gusta Sohn, esposa do

A Missa Campal, rea
Governador do Estado, um dos fundadores dos metras vitorias, ainda es- sr, Paulo Sohn, Ontem

lizada em frente ao edí- Dr. AderbaI R. da Silva. Grandl interesse tam- Estados Unidos da Arné- tavarn pare ser travadas. passou a data natalícia

ficio da Intendencia Dis- Depois de explicar as bem despertou' a exposí- ca. Em 1778, depois de ha- da exrna, senhora viuva

trital foi. assistida por
razões porque não com- çäo de artes e antigui- John Adams, um dos ver terminado a guerra e Eliza Bertoli e dona A

cerca de 2.000 fieis, es- parecia o chefe do po- dades e o museu do Se- slgnetàrlos da Declaração ratificada a Constituição, melia Bertoli Grützraa

tando o côro a cargo dos der executivo. aquela

I
minario Sagrado Coração, de Independência e segun- uma celebração especial eher, residentes em

semínarístas
brilhante festa e que com sua grande varieda- do presidente dos Estados se realísou em Filadelfie, Guaramirim.

Pelas 10 horas ali ehe- coincidiu com a vinda ao de de animais e 'Objetos. Unidos. escreveu a sua es- a Quatro de Julho. Reali- Hontem o snr. Julio

estado do sr. Vice-Pré- A tarde o casal José 2d
.

Ih d 1776 d I

gavam os snrs. Dr. Ar-
posa, a e iu o e, . sou-se uma pera a pe as Alves Rosa, funcionaria

mando Simone Pereira, sid�nte da República, fez Pasq�alini ofereceu as após o adoção de uma ruas da cidade, comemo- ferroviario.

Secretario do Interior é o .Ilustre orador_ uma apt?rldad�s u� la�to ca- resolução que advogava li rando os fatos históricos
.

Hoje .

o sr. Roberto

Justiça que representou
brilhante saudação ao fe e � }lolte fOI feita �- r independência. na novel nação e brindes Marquardt, presidente do

o sr, Governador do Es- povo, assegurando que, ma VIsita ao .sr. Otto HII- "Estou pronto a ecre- foram levantados á nova diretorío do P.S. D. e o

tado, e ós deputados Gui- por'parte do governo, po- brecht.. um dos poucos ditar que esre dia será répública e seus amigos Erof Funke ainda na mes

lherme Urban e Artur deríam tod�s estar �er- so�rev'lV�n�es dos pri- celebrado pelas gerações A celebração do Quatro ma data os srs. Procopio

Müller que representa-
tos que teriam um clima m�Iros írnígrantes que posreriores como grande de Julho, naturalmente, Pereira Lima e Eugenio

vam a Assembleia Cons- de paz para o trabalho, ali chegaram, tendo sau- aniversário e Iestival. De- originou-se em Ftladelfle, Soares, professor em Co-

tituinte.
- tendo assegurado a todos dado o mesmo em brí- ve ser' comemorado como onde foi assinada a De- rupá.

Depois de recepcíona- que à esse governo re lhantes discursos os srs. dia de libertação por aros clereção de Independência, No día 16 do corrente

. dos pelas" autoridades, corressem, teriam inteira deputado Guilherme Ur- solenes e dev�ção -

ao mas o hábito espalhou-se transcorrerá a data na

comissão dos festejos e justi?a. Uma prolonga- ban e dr. friamo do A- Deus.Onipotente. Deve ser 'répldamenre pare outros talicia da gentil srta. E

o povo, assistiram esses
da salva de pal!Das teve

I m!1r�1 e SIlva, Promotor solenlsedo com pompa e 'Iogares, mília Bernadete Schmitt

visitantes ilustres o des- o. orador ao tindar seu Público da Comarca. paradas, co,m. exposições, Jal!l�s Orts, u� dos s�- filha dileta do industriai

file escolar que esteve discurso.
I" Dia. 7 data da funda- Jogos esportívos, salvas gnararíos, orgarnsou a PrJ- desta cidade sr. Arnoldo

brilhante k exposição agrícola I ção,
foi'- feriado munící- de artilharia, sinos, fqguei- rnelra celebração em ßos- L. Schmitt � dona Otilia

_Em seguid�""em sau.ct�", R .1.lldl-l!i1t1·tal.: "Al. _Ç"4�l'l;�,pal.�adQ.....WIltiJlu�"rO, ')fo't res, d� J.lIJl e
..\(�t<;)' .ô �u-. ,tçn pommo�. Gradual: .8cbmitt

cao ás autoridades e fa-I bem demonstrou o gran-I festejos tro deste connnenre, "a l1Íenle, o GlOriOSO Quatro A
. .

t
partir desta ocasião, pera como se tornou conhecl-]

os amve�s�rlan es os

todo o sempre". do o Dia da lndependên- �otos ?e felIcldad�s do

Foi na tarde de 4 de ele desenvolveu seu ceré-
Correio do Povo .

julho de 1776 que a Oe- ter distinto como ·feriado

c1aração da Independência nacional norle-americano. estradas obs�rva-se movi

a documento formal que Hoje, o dia é feriado menta maior de au'tomó

As eleições municipais eleições começa tambem dato por programa o in- proclamava. as treze colo- �m todos os Estados da veis; os loglIres de pie-nies

. deverão ser realisadas a agitar-se a politica nos cremento- da 'produção nia� inglesas da América União. Serviços religio- e as .montanhas ficam

: no primeiro domingo de· diversos municipios, não agro·pecuária no munici- do Norte, estados tivres e sos especiais são realisa· cheios de gente. Os jogos

pois ·de 120 dias da pro· faltando candidatos ê pio é ainda mais deverá Independentes de qualquer dos todos os anos e em de "baseball" atraem mul-

mulgação da Constitui- claro . . .
ser pessôa acessivel ao lealdade á Grã Bretanhll muitas comunidades, ricos tidão incalculáveis, As pe-

ção e como tudo faz -x- povo, honesto, tratar ex- foi assinada em Fiiadelfia, de passado hisitórico, são quenas comunidlldes orga-

crer, isso será no dia Jà; que estamos com a clusivamente da admlnis- Pennsylvania, por repre- representadas peças salien, nisam comemorações es-

21 do corrente, devendo mão na massa seria inte- tração e ser declarado
I
sentantes das referidas co- tando detalhes locais da peciais de Quatro de Ju

RlDsim, a consulta ao po- r€'ssante quaJquerpalpite anti. comunista. lônias. A proclamação foi luta americano peja Iiber- lho, com jog'os esportivos,

vo ser feita ainda no com referencia ao mu- O partido que acertar lida em praça pública en- dade Veteranos das guer- danças, conferências e

mês de Novembro. nicipio de Jaraguá do na escolha será o ven- qUllnto dobravam os �inos ras da Nação desfilam; leituras públicas da Decla-

O projeto das Dispo- Sul..Quantos candidatos cedor pois traduz isso o e o povo, vihrando de bandas enchem os céus ração da Independência

sições Transitarias, do surgirão? Haverá ca- pensamento do eleitorado entusiasmo, empunhava com suas músicas; lideres Como o feriado ocorre

qual daremos, amplo de- balachos, coligações' ar- jaraguaense. tochas. Assim o Quatro públicos discursam, sobre após o encerramento do

talhe no pr()ximo IlUme- ranjos caseiros? Vere- -_ x- de Julho sempre foi con- a historia e os ideais a- ano letivo, as atividades

ro, fixa tambem o nume· moS, veremos. O sr. Getulio Vargas siderado como dia da In� mericanos. das crianças, na comemo-,

ro de vereadores para A maior força eleito- depois da, ,pedrada que dependência do.s· Estados �s crianças economisam ração do Quatro de Julho,

as primeiras eleiçoes que ral no municipio é atu- levou no Senado resol- ,Unidos e c::.omemorado com seus tostões, para comprar são dirigidas por orga

teve ppr base o nume"" almente a União' Demo- veu mais. uma vês de- seu mai9,t feriada nacional. bombas e fogos, cujos es- nisações como os Escotei

ro d� habitantes e, vari- cratica Nacional, que sancar o pão na orien- Por ocasião do primeiro tampidos assinalem as ras e as Bandeirantes e

a entre um minino de 7 tem toda a probalidade tação financeira e admi- aniversário da Indepen- festividades do dia. I associações recreativas

e um maximo de 15, de eleger o prefeito e a nistrativa do atual gover- dência, a 4 de Julho de Os jovens, nas cidades locais .. Viagens especiais

devendo os eleitos toma- maioria dos vereadores no e ir descansar em 17]7. os sinos de F'iladel- vilas e aldeias aguardam á capital da nação são

rem posse e instalaram se tlvér juizo bem en- sua fazenda tendo pedi- fia ,dobraram 0- dia. inteiro ansiosamente a noite, arranjadas para jovens.

a Camara Municipal den- tendido. Tratando-se de do 4 mezes de licença, -e, a !arde, acenderall}-s; quando então podem fa- La na Bibliotéca do Con

tra de 15 dias da data uma eleição que diz mais Mas suas orações não fogueiras em, praça pubh- zer uma exibição de gala gresso, podem ver as có

da diplo�ação.. de perto do interesse 10- ficaram sem a devida ca. Os navios ,surtos no de vários tipos de fog'os jJia originais da Declara-

.

Como e natural apro- cal, todo sucesso depen- resposta por parte dos po�to arvoraram bandeiras de artificio, gir!'lndolas,�etc. ção da Independência e

ximandQ-se a data da.s._ de. do candidato a ser srs. Ivo de Aquino e e a uma hora I da tarde Familias inteiras, á noi- da Constituição dos Es-

escolhido devendo ter Vitorino Freire. tinha, assistem ademons· tados Unidos. Podem,

profUndas raizes na mas- Os discursos do sr. fôram pronunciadoE; na- traçõ�s de fogos de arti- tambêm, visitar Monte

sa popular. Getulio Vargas tiveram quela Casa. ficias apresentados por Vernon, sito nas proximi-

Está de parabens o nosso N'
..

d' grande repercussão na Outros assim Vlrao autoridades municipais e dades, lar de Jorge Was-

munI'cI'pI'O, com o ·funl',l·o-
os Ja lssemos: sen- A

.

. . o
. -

. ,

t' b' t
" 'd

.

d
. . . nossa ssembléia Cons- pOlS o llsutre leader da rgamsaçoes patno Icas, mg on, pnmelrp presl en-

namento da nova Indus-
. o o mUDlclplO de Jara- .

.

d' d EdU'd

á
.

)
tItuinte pois esta sema- maioria sr. Nunes Vare- em parques, lar inS I'! pra- te 08 sta os m os; o

trI'a de Bebl'das de pro-
gu essenCIa menteagri-. 1 d

. J ff M' I

I d á t d· na o Jovem e culto' par- a eclarou em aparte las. e erson emorJa, nll

prI'edade da FI'rma "Be-
co a ever

.

er o can 1- V' b'I" I d 'd d h
lamentar Konder Reis, que vai responder ao sr. lagens automo I IStl- ar a a CI a e, em 0-

bidas Boss Ltda", a rua c---------_. falou longamente e com Konder Reis, e o, sr. Sau- cas, excursões o pie-nics menagem a Thomas Jeffer-

Preso Epjtacio, Pessoa muita felecidade no reba- lo Ramos do PTB tam- .são coisas comuns; o po- san, autor da Independên-

N° 24 e ö.2 :nesta cidade, te as acusações que se bem já declarou que va aproveita o feriado pa- cia, e -terceiro presidente

constitu_i(ia dos socios: Na hore do fazem. especialmente --ás não leva desàforos para ra passar o dia no interior dos Estados Unidos da

CarloS, H.aSs, Faustino aperitivo. tome' administrações anterio- casa ... Como parece, ou então á beíra�mar. Nas América do Norte.

P. Rubini; .Donaldo Sch� Um Calice
res a 1930, A situação teremos ali a defeza da

roeder, ê:Axel B()s,!h tec- financeira e adminstra- orientação governalmen- ------·------------·---i�i��a d:;�!::d�on�Z�� de, �;:niuee ��eilJ:s;anN�� ��s.e· do sr. Getulio Var- �h_§:lr-illillllID�ru
. ramo, :. DITJER AGU'IA da·ditadura sofrem sere- 'Assim dBve ser. Da

O Correio do Povo de-
'

..

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, Jabotica-

.

na mas energlCa critica dIscussão nasce a luz, a beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coníferas, PaI-

seja bom progresso a no- Puro do deputado udenista. luz 'espiritual porque a- meiras,
.
etc., etc.

va Firma 'e agradece as
I Foi não resta duvida quela que nos ilumina a PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO

8Dlostras enviadas de uma dos mais belos e noite parece que nunca Leopoldo Seidel- OORUPÁ

exelente paladar. uteis IJiscursos que jái . chegará a Florianopolis .•---------------------.

- P O L I T.I C A,

Nova Industria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Ao bom paladar do publico �
JARAGUAENSE

A Fabrica de Bebidas .BOSS Ltda.,
comunica que eslão á venda em lodos os bares da cidade e do inlerior, os produlos de alia qualidade de sua

fabricação com o emprego das melhores malerias primas nalurais e vilaminosas, como sendo:

Laranjada, Agua Tonica e Cóla-Charnpagne.

GAZOSAS: Framboeza, Limão, Abacaxi e Lorenlode.

Gengibira e refrescos Capilé e Bitter

__ Para seu conhecimento, exija sempre os prodlltos de marca ..... B.' B.

Estoque perlnanente do._ produto. das:

Cervejarias Oatarlnense, Brahma, Antartica Paulista e Adriatica

VINHOS DOS MELHORES, Nacionaes e estrangeiros.
LICORES, finissimos.

UNDERBERG, MAYERLE BOONEKAMP.

OOGNAK DE OVOS, GIN e WHISKI.

OHAMPAGNE e todos os artigo. do rallno.

POR CAMINHÕES PROPRIOS .....

DIVERSOS:

.... DISTRIBUiÇÕES

,FABRICA BEBIDASDE BOSS Ltda. '

�
, ,t;� Rua Presidente Epitacio Pessôa Nrs. 24 e 32 � Telefone N. 10 - Oaixa Postal N. 17

. �/',< JARAGUÂ DO SUL Santa Oatarlna

�� l.ll!fl�m!fl���mlE{���'Nm:J!!Q:?j{m
===================================--

BITTER AGUIA r�··���.···�ii��··:�···Q��;�;���···�···é um aperitivo cientitico. f� Oleo Diesel - Lubrificantes
���

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro' comprando na

aLl
FARMACIA NOVA

de ROBERTO M. HORST

�������--��--���

Banco Popular e Agrícola
Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU

J
·

·
·

Comercio e Indústria .

Ib;�.;;;'�.�..;'�...::...�:...1Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas

"
Reumatismo

,

Escrófulas
�� slfiliticas
SEMPRE o MESMO! •••

Clinica �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiarlonta
AGENCIAS INSTAL '-DAS EM:. Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul Dr. Arllninio Tavares

Professor Catedrolico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis

Ex.Chefe Glos s.rvlços cllnlcos e cirurglcos da especialidade no'

Hospital de earldade de Florianópolis.

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Ja'nelro.

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

ABONA JUROS AS· SEGUINTES TAXAS

Deposilos com juros- cÍ dispos!ção-(sem limite) renrede livre . .

SEMPRE o MELHOR! ...

A disposiçäo conla espeClal-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000ßO
ELIXIR DE NOGUEIR.A.

com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . . . 6% Grande Depurativo do sangue

Dep. inicial Cr$50.000,OO cjretlradas sern. sjavlso Cr$ 20.000,00 . 50/0 {
formado pela faculdade de Medicina da

Deposilos com Iviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas é "MEDICAÇAO AUXILIAR
Universidade do Rio de Janeiro

m/aviso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dias 6·/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dias 7·/._�
NO TR����!'JTO DA BL U ME NAU STA. CATARINA

'D�.a�ro�.Por6m��61/2·/.; Por 12m��7·1. Dew��rdadoo})
�������'====�����������������

} avlso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo �o deposito. ii �®Y@)@í@@!'®@í@@!@)®Y®@!@.@Y®®r®@1@)®!@)®r@��

{ Dep. POPUlareS-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20;00, com reti- � T·
• • •

·····R :"". : _,. R írí d@J
� radas semanais serr eviso até e-s 1.000,00 5/12'/. osse, Asma, �ronqutte, ,ouquldao, e es ria os

�

} �!ri'r����d�S;{k����0�f�r���ro�0'�2����i�:�� i��ii:� Cr� :o.�oo:oo 61/�f r � TODAS AS MOLESTIAS ..'o HPHRUHO Rf8PIRßIÓftID @5

Dep: Especiais-(limi�e até ,cr$ 100.000,00).. Dep. inicia� cr$ 50.000,00 com ! � Encontram alivio imediato com (,.. uso do �
ratiredes sem eviso ate 5.000,00 cruzerros semanaI5.. ... 7'/. � (@

!;!� I D C O In P a P a v e 1 ' @)

=����r=��:�f��t:�::��:�Z!�;�=:� I ��!�!!�!B:��!�Ç�J;��l���! !.
'��""""""<N>v_"_"�Q).,. ��__�..;,.-,..� . i't®@.;.®@.;®®.;®�@.;®@)..®�@i@@h@�@l®w..®�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prcrcítnra JMI1Ul1l1llicliJDaR die
Jaraeuä dto §1UlR

ReqlJerimentos Despachados
15 -4 - 47. /

2264-Ricardo Kreutzfeld-bras requer transf.
imp. de um terreno vendido ao sr, Ricardo ôuhr.
Como requer.

2265-·Arnoldo L. ôchmtdr-bras, requer licença
mandar fazer reforma de um rancho exis�n� nos ����������������.���_�����������_

fundos de sua propriedade. Idem. AVISO I C' d ,iK •

S I22M-Otlo Schneíder-bras, requer elvaräde.
asa e fAOV81

Hablte-se pera sua casa. Idem.
2267-Arnoldo L. ôchmít-bres. requer alvará de Ha- Para que chegue ao conhecimento de todos, Vitõrio Lazzaris

bíre-se para sua casa Idem. avlso o seguinte: Não rne responsabtllzendo por � Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova�
2268-Guilherme ôchrnldt-alemão requer licença acontecimentos eventuais que possa acontecer dentro � Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Cofte-�

construir uma casa de rnadelra pare moradia em da minha atafona, após das 18 horas e antes das

I
se Vidros. Molduras pera Quadros

qualquer-Isua propriedade á estr. nove. Idem. 6 da manhã. tipo. _ CAIXOES FUNERARIOS
.

2269-Waldemar Rebello-bras. requer licença Ribeirão Grllnde-Rio da Luz Em estoque e sob encomendas.

construir uma cerca de sarrafos em frente seu rerre- GERMANO SCHUBERT Enfeites para Caixões funerários.

no. Idem.

H.bi����,-P������·i�::!��i:::�:·q:u::v::.:: NA FALTA DE u!�!��:�e76
-

...JIII::=::'="==============ri=;::K,III�de H�����wfIf;assounan����hl�����. requer alvaré de
APPETITE

���r�es c���e�a'r��� Irp'll l.��n�la� �ar�t�� ::

Habíte-se, pare sua casa. Idem, ehos, exelenre para!!!! P
A 1::.i.:.;:'2275-Victor Freygang-bras. requer alvará de qualquer plantações, ii ii PROPRIETARIO

Habit�2�i !Gr:st:�� �r�:d����·s. requer transf. imp. ��r���I�aaSc�:�las pa- iiO II Rua Marechal Deodoro, N. 158 R!!
..

de nm terreno vendido ao sr. Salvador ôlqueira.Idern. Ligado a auto-es- !j !! 1i II
_ 2l>75-Freymundo B. R. Franz-bras, requer trede que conduz a

ii

S
H

transf. lmp, de um terreno vendido ao sr. Ricardo a Ioinville, dístanre ii ii ii S ii

Gessner. Idem. Magresa 10 Kls. da cidade." .. SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- H �i
2276-Erich Harbs bras. requer transt, írnp. de Cançaco Preço:Cr$25:0uO.OO �� !� SITO DE LUBRIFICANTES,

..:!:::� T ..
:1

..
:1um terreno vendido ao sr. Frederico Schaffner. Pallidez Intormações com Io- iiT ii COMBUSTIVEL E ACES-

Idem'2277_Elsll Vlcenzl-bras. requer rransf. imp. de Fraqueza ão Fernandes: Estra- li
.

ii SORIOS, LUBRI-
..
:1
..
:1 E

..:!.:;.�Id
da do Sul Kilometro ii i1 F1CAÇÃO .

CARGA. DE
um terreno vendido ao sr. Angelo Vicenzi. em. É i.ndispeDsavel 18. Joinville. .1.1.O :.:i.'2278-Paulo Papp-bras. requer Habite-se, para BATERIAS E CONCERTOS DE iiN li
sue c;:;9���lides V. Garcia-bras. requer licença

o uso do
procura-se II II PNEUS. 1l JJ

estabelecer-se com Engenho de Aguardente ci esrra- IOD ·O ..llil O Uma empregada '';:::::::::::::::1

da Retorcida. Idem., It peraservlços dornes- -��--,�.-����.����-----

2280-A I brecht Gumz- bras. requer I i cen çe esta- ti coso Paga-se bom .)p:::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\�:

�J��.er-se com uma Serraria, á estrada Rio da Luz. DE ORH or��'���ro'com o den- rr! O L I V E T T I ii
2281-Eduardo M. Oliveira-bras. requer transf. tisla Schultz. ii H

��go �a���tt�.u�����el de aluguél vendido ao sr.

;:'.i. ..:::,1I"':'il ""i':.r..:i.:2282-João Marcatto-bres. requer transf. imp... Dp. Ren.ato "W'alter ii

�ee�rnll car.?inhonele, vendido ao sr.
<�r�l!r 13;!f. .11 M É O i C (3) <Í",:' 'ii

�.. � U.

2285-Ingo Blunck-bras, requer vistoria e Ha- i1 CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA U
bife-se pare sua casa. Idem.

. li Com cursos de aperfeiçoamento no .
::

2284-Albano Menel-bres. requer licença consto ii Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos Aires.

� �\
ii

uma casNa de Idmàdeira em sua propriedade sita á . li Doenças de Senhoras - Partos - CIinica \. !.:.�Estrada ove. em.
. ii Geral de Adultos e Crianças. \�

2285,..;...Hary Grubba-bras. requer licença cons- ii Consultório e Residencia: _ ao lado da Prefeitura Municipal. ii
truir um muro em frente de sua casa. Idem. H TELEfONE N.3;i ii

2286-Germllno Pevanello-bres requer licença H JftI'agoá do Sol ...:.. Sta. Catarina ii H
mandar fazer um aumenro em sua case. Idem. ::

'..

'.�:�:.'2287-Artur Mohr-bras. requer licença estebe- •.
lecer-se com uma Alfaiataria á estrada ltapocú. Kühn & Rengel ii PRATIOA _ MODERNA li
Idem. ii i1

2288-Lauro Schmltz-bres. requer transf. imp. F E.R R A R I A ii RESISTENTE - DlSPONIVEL i.i.
de um terreno vendido ao sr. Alole Barth. Idem. ii

!i Comércio e. Indústria n
2289-Paulo Eggert-bras. requer transf. imp, Fabrica de ferramentas agrlcolas. ii iIi:de um terreno vendido ao sr. Henrique Frenkowíack. Principalmente Machados Enchedas Foices etc. ii OERMANO STEIN S. A. - JOINVILLE

Idem.
2290-Hilario Morettí-bras. requer transf, imp.

•
• , .

::::�i::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i?::
de um terreno vendido ao sr, Francisco Pierman n.lliiiil!iii!I!!EiIliI!!iIiiEi!iI!i=m!!EEliilil!ll!!liE!!ilm!!!;ii!iiiill!!!!!iEiInilEíj�il5i ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::.

::::�I��r_:a���m�:n �".:':!�h���ua�����; l����� "I'"Febres (Sj:�:'IU��!�as: 'I Dr::::Ai;:a:ro:::BatiIha:::::::;;;;:�::'
d R'b'

-

M Ih Idem . 1-�..., Maleitas Tremedeira n. .

a. I errao o a. ....
.

"I'
'.

1-
C URGIA PARTOS MOLESTIAS DE SENHORAS E

2292-Silvestre ôtolnskl-bres. requer rransf. imp. de - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I IR.
'

S E TROPICAIS
um terreno vendido ao Sr. Eugenio Budal. Idem. :.:" ••

.

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERN� ,

2293-Henrique Schaldâch·bras. requer transf. I Capsulas Antlsezonlcas
..

DOENÇAS DA PELE. "

imp. de um terreno vendido ao sr. Augusto Benken- IM. " I - Eletr-icidade Médica-
dorf. Idem. o:: Inancora ::: Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

2294-Alfredo MlIrquardt-bras. requer transf. DI
". I R" Vlt V" I t I �r. Vermelhos

imp. de um terreno vendido ao sr. David Vailatti. !li Em Todas as Boas 1! armaClas
o:.

aIOs ra_ 7/,1 :'0� ']t�
Idem. III

É duto do L b t'o MINAN·CORA I D".retor Médico do Hospital "São José"
. !295-Augusto Dalprá-bras. requer transf. imp. Pol um pro s a ora on s

_ ATENDE- CHAMADOS A QUALQUER HORA _

de u�2�6reJnao . vetndSido atOll �rb' AI fredo Kohll.er. Ide.m. I -.1oinviUe - S ta.� ta riu a - I :.:.:.:.:.=.:.=.=.:.;;=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.:.=.=.:.=.:.=.:.=.=.=.=.:.;;=.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ggg;;;;;l;;;;;;;;;;;;;;;;;g:ii;;;;;;;;;;;;mmmm
.

- em o oca e 1- ras. requer Icença es- illllE!liIIIIil!iililll!!l!!B!ll!II!ii&I:!!!!IiI!i!i!li_liIs.m!E!llEE!!!8III!!!!E1 _

tabelecer-se com Moinho de Cereais, á estrada Ga
ribalde. Idem,

2297-Nicolau Jagelski-bras. requer tran5f. imp.
de um bicicleta, vendido ao sr. Pedro Pangralz.
Idem,

2298-Ervino Reinholdt-bras. requer licença co-

locar um taboleta onde funciona seu "Hotel Cruzei
ro. Idem.

5299-Alfredo Marqulldt-bras. requer transf. imp.
de um terreno vendido a sra. Rosa Amelia Vailatti.
Idem.

.

2300·-Alfonso Dallmann-bras. requer transf imp.
de um terreno vendido ao sr. Oswaldo Buch. Idem.

.

2301-Alfonso Dallmann-bras.·requer transt.
imp. de um terreno vendido ao sr. Emilio Müller.
Idem.

'

Prefeiturà Municipal de Jal'aguá do Sul, 15-4-47.
GENY COSTA - Resp. p. exp. da Secretária

��������

!
Grande numero de pes- � � BlTTg'ß. AGUlA .�
S0as se curaram do esto- � �b' �
!lla 'o u d � �

a re o apetite e

�g, san o

BITTER AGUrA iavorece a digestão.
����������

F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INfLAMAÇÖES,
COCEIRAS,

NUNCR EXISTIU IGURl

I ;1·· ..·:··�·····�r �f �

�� .. ��.��� ....�:�.��!!.�::

,
•...................

1 ao,menor preço da

1 praça vende

� Engenho RAU Litnitada
!!i�··v··/·_·��··*··...�·�!II

Figurinos Novos
Na Tip. Avenida

� Tornos Mecanicos �
De Precisão

Co....eltcio e Indu�; tria

Germano Stein S.Ä,.

Atenção
. TIRE A SUA MELHOR

FOTOGRAFIA NO

FOTO ATELIER
- de Nobrega -

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

Santa Catarina.

fOTO - ATELIER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO povO»
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PAG. "

Sociedade de Esporte
Clube «Estrela»
Esteve esta semana em Irene Pedrl, Oficial do

nossa redação o snr. Registro Civil do 1° Distrito

Albano ôtinghen, presí- da Comarca Jaraguá do Sul.

dente da Soe. E. Clube Estado de Santa Catarina

Estrela, com sede em Bras 1.
Retorcida. Faz saber que comparece-
Em palestra com nosso

ram no cartorio exibindo os

diretor, dtsse-nos que fora documentos exigidos pela lei
novamente reorganisado afim de se habilitarem para
este Clube e que tão bre- casai-se:

ve esreie pronta a sua

praça de desporto, pode
rão novamente despurer
futuras pelejas, incen
tivando assim a espensão
dos esportes nesre rnunl

cipio e praças vizinhas.

Agradecendo li visita,
aqui deixemos o aviso,
desejando ao novel Clu

be, muitas felicidades.

Edital nO 2.251 de 2-7-47.

Lindalpha Klein e Ro
salia Würges.
Ele, brasileiro, solteiro

operàrio domiciliado e

residente á Estrada No

va, neste distrito sendo

filho de João Klein e de

Esmeraldina Junckes

Klein.
Ela, brasileira, solteira

domestica domicilia e re

sidente neste à Estrada

Francisco de Paula, sen
do filha de Walentim

Würges e de Olga Ba

chmann.

Edital· n" 2.252 de 2-7-47.
Silvino Martins e Deo

======== nilda Stein.

AVISO
Não têm importância

distinto consumidor:

,

Beba, do bom, �o barril,
IDas exija bebendo 8S afa
madas BEBIDAS BOSS.

Honorato Tomelin

"Ele, brasileiro, solteiro
lavrador domiciliado e

residente em Retorcida

nesta distrito sendo filho

de Faustino Menelli e de

Angelina Casatti Minelli.

Ela, brasileira, solteira
lavradora domiciliada e

Casamento.
Realizou-se hontem o

enlace matrimonial do

jovem Fritz Frederico

Fiedler com a jovem
Anita Brandenburg.
Falecimento. Fa

leceu dia 7 nesta cidade
com 2 mezes de idade o

interessante menino Fred
filhinho do industrial
Heinz Marquardl.

Edital n? 2.253 de 3'7-4'7.
Damiano Menelli e Ro

salia Kaschmarski

A VISO
Nós abaixo assí

nados, proibimos
terminantemente a

todas as pessoas de

passarem em nosso

terreno sem licença.
Não noe responsa
bilizamos pelo que
possa acontecer.

Estrada Vila Nova,
Jaraguá do Sul,

10-7-47.
Alberto Bauer
Miguel Marangoni

,

Guilherme Wackerhllgen

SANfiUENOL
CONTEM

- OITO ELEMENTOS TÔNICOS:

ARSENIATO. VANADATO,

FÓSFORO, CALCJO} ETC.

TÔNICO 00 CÉREBRO

TÔNICO DOS MÚSCULOS

O••O"d.s. Depaupe,a.os.e_I'

I vende-se
Por motivo de mudança

uma casa de marerlal, sita

a rua Felipe Schmidt s/n.
Tratar com

MAX MULLER

AGRADECIMENTO

Heinz Marquardt e família agradecem a

todas as pessoas que compareceram e enviaram

Ilores, telegramas, fonogramas e cartões pelo
doloroso transe da morte de seu querido filhi
nho.

FRED

falecido no dia '7-7-47, com a- idade de 2 mê

ses e 11 dias, tambem agradecem aos Drs.

Waldemiro Mazureehen e Renato Walter e es

pecialmente ao Rev. Pastor Weidner, pelas consoladoras palavras

proferidas em casa e no cemitério, e do mesmo modo a todas as

pessôas que ajudaram e assistiram aos ultimos ínomentos, acom

panhando a sua ultima morada.

Jaraguá do Sul, 10-7-1947.

Hç/NZ Mr1RQUr1RDT e Famílía

Ele, brasileiro, solteiro

Por recente ato do lavrador domiciliado e

snr. Governador do Es- residente em Itapocuzi Edital nO 2.254 de 5-7 47

tado, acaba de ser no- nho, neste distrito, sendo Francisco Jcsé Maes e

meado para o cargo de filho de João Mathias Regina Gasehe.

Sub-Fiscal de Fazenda o Martins e de Catarina Ele, brasileiro, solteiro

Snr. Honorato Tomelin, Martins. lavrador domiciliado e

ex-diretor deste jornal e Ela brasileira soltei- residente em Corupá

do diario "A Nação" de ra lavradora domiciliada neste . municipio sendo

Blumenau. , e residente em Ttapocn filho de Francisco Maes

Desejamos-lhe felicida- zinho neste distrito sen- e de Maria Lourenço lila

des no exercício de seu do filha de Leonardo SilvaI

novo cargo.
. Stein e de Maria Schmitz Ela. brasileira, solteira

_______..... Stein. doméstica domiciada e

residente em Jaraguasin
ho neste distrito sendo

filha de João Gascho li!

de. Marin Wolf Gasehe VINHO CREOSOTADO

;' .. ,

Edital n? 2.25'5 de 8-7-47
.

: s·" L V E I R A ••

Mareelle Carlini e Ade. .g Empregado ClIm Ixito Das:

lia Toni. � , Tosses

Ele, brasileiro, solteiro � 'li! R f d
lavrador domiciliado e i'....

es ria os

residente neste distrito,
..:;:. BronqUite.

á Estrada Ribeirão Cava- �I' Escrofulose,

lo sendo filho de João � Convalescenças
residente em Garibaldi Carlini e de Maria Carli- VINHO CREOSOTACO

Enfeitas pera bolos de

I
neste distrito sendo filha ni

É UM GERADOR DE SAÚDE,

todas as especlea recebeu de Adão Kaschmarski � Ela brasileira solteira -=========-

a Casa Real. de Thecla Kaschmarskí. lavradora domiciliada e domestica domiciada e
_

residente em Jaraguâ reoidente na Ilha da Ft

Alto neste distrito sendo guelra neste distrito sen

filh .. de João Toni e de do filha de Guilherme

Ana Btasiack Toni. Drews e de Mathilde
Böeder.

Edital
Imposto sobre Tabaco e Deri

vados e sobre Bebidas Alcooli

eas,
,

De ordem do snr. Co
letor; torno publico que

......1.
no correnre mez de Julho,
arrecada-se nesta Co

letoria, o imposto acima,
referente ao 2'. semestre

do vigente exerclclo.

Os contribuintes que
não satisfazerem seus pa-

______. • garnentos no praso mar-

cado, poderão satisfaze-lo

no próximo rnez deAgosto
com a multa de 20".
Terminados os supra cí

tados prazos .serão extra

idas as certldões de divi

das parl:! a cobrança exe

cutiva.
Coletoria Estadual de

Iaregué 'do';,:.sul,· 1 de

Julho de 1947.
.Heleodoro Borges

escrivão

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:

Edital n° 2.256 de 3-7-47.

Egon Sasse e Hilda l E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

Drews. passar o presente edital que

Ele brasileiro solteiro será publicado pela impren
carameleiro, domiciliado sa � em cartório onde será

e residente em Blume- afixado durante 15 dias. Si

nau, sendo 'filho de Ar» alguem souber de algum im

noldo Sasse e de Anna �ediment.o acuse-o para OS

Sasse.
.

fins legals
Ela brasileira solteira I IRENE PEDRI,oticial

VENDE""SE
Um terreno em fren

te á Estação Nova
de Jaraguá com 78
rnerros de frente á
Linha ferrea, e 42,40
metros frente lÍ Rua

Projetada, com 45
rnetros de fundos.
Tratar na Rua Y

piranga 354, Joinville.

Loucas Baratas
,

Recebeu um grande sortimento' de

Magros, Crianças raquiticas re- Louças, com jogos de- jantar, café, e, chá.

c:aberão a tonificação geral do"'l AVULÇOS: Pratos, Chícares, Bules, Leiteiras,

organismo com O
'e Manteguelras, etc.

�ENDO ARTIGO DE 1a. e 2a.

Aproveitem esta oportunidade, pois está ven

dendo por preço' de Liquidação.
LOURENÇO ROBERTI.

CORUPÁ-Barra do Rio Novo.

tados, Anêmicos. Mies quecriam

SANGUENOL
,.

Vende-se
Uma charrete em

perfeito estado.
Tra tar com o sr.

OARLOS NASS
Rio Cerro

o maior ôortlmento em

artigos de aluminío está
a disposição de Vv. SS.

na C�SlI Real.

SOCIEDADE ESPORTIVA E DIVERSÕES
, ,

TUPINAMBA
Convida todos os membros da Diretoria e

seus Socios para comparecerem dia 20 do cor

rente as 13 horas, no Salão "São Matheus" ex-Sa

Ião Planischeski, para uma assembleia Geral em

que tratar-se- a de assuntos de interesse da Socie

dade e dos mesmos.

Agradece pela Diretoria

JOAQUIM TEIXEIRA· Vice PresicJente

11111 II 51n!

Onde ' ��Z��d����h�P��� .R:e���e�
• ôuspensórlos - Sedas

Erc., etc.

POIS ISSO V. S. SEMPRE CONSEGUE MA CASA

Erico Bpubns ,.

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Damos conhecimento ainda sob

profunda dor do falecimento de nosso filho

PEDRO DE OLIV,EIRA

Ialecído no dia 5 do corrente com a idade,

de 2 anos. Exprimimos o nosso agradeci
mente" a todos que nos consolaram e envia

ram flores e acompanharam o enterro.

Nereu Ramos 8-7-47.
Manoel de Oliveira Alves e Senhora

t FALECIMENTO

�tRHENTo
. \'\ttlEIROS

JD §a1bäo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade

torna a roupa branquis.illna
!

\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


