
� \.��-;j�rlililio Ramos
\ ,��ta de hoje assfbala
o

, .qirersario do sr, Her
.. " ilíqi" Ramos, destacado
funcionario da Rede de

Viação Paraná Santa
Catarina, servindo na

Dtreror-Pesponsevel : PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEfONE NO':'" 35 ';�§tàç�o desta cidade.,
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ANO XXVIII ,JARAGUÃ ..DO SUL Domingo, 3· de Agôsto de 1947 Sta. Oatarina ---:�. � ru>��migos é um dia
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,
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O" n abraça-lo pelo aniversa-

,[ODOOnCil-O dü '

• • •

río, já que; por seu ca-

I: valherismo, sua lealdade
e seus dotes de coração,

Com a presença dos re- brilhantes orações os snrs, torno�-se _alvo de toda

presenranres de todos os Celestino Oliveira, Kon- a admIraçao; . .

munlcípíos do estado teve der Reis, Henrique RujJp" �o seu d�stlllto amIg�
lucrar a convenção da Uni- loäo Bayer, Oswaldo Ca- o O Correio do Povo

�

bral, Placido Olimpío de envia o seu abraço de
äo Dernocrarlca Nacional " .. -

afim de eleger a Mesa Oliveira e por ultimo o Ielicítações.

que presidirá durante um sr Irineu Bornhausen que
-----------

ano a Comissão Executi- proferiu brilhante discur- LO,CAIS
va da secção de Santa so focalizando a situação
Catarina. geral do paiz e 'as obriga- Bomenagens. Estando de

Os trabalhos forem pre- ções dos udenistas nesta passagem por esre muni

sididos pelo. sr. Irineu hora de aflições. O dis- cipio o sr. dr. Arno Pe

Bornhausen e depois de curso do dr. Oswaldo Ca- dro Hoeschl, digno Juiz

apresentadas as creden- bral foi em saudação aos de direito da Ia Vara da

clals dos delegados dos delegados municipais e Capital, os seus amigos

I
diretorios municipais foi um veemente apelo nó ofereceram-lhe num dos

feita á eleição em escroti- combate ao comunismo. salões C. A. Baependi um

nio secreto sendo reelei- De Iaregué estiveram lauto jantar.
tos os snrs. Irineu Born- presentes os snrs. Dr. AI- O homenageado foi

hausen como presidente varo Batalha. Ney Fran- saudado pelo sr.dr. Ari

dr. João Bayer Filho, ôe- co, Eusebío Nunes, Fran- Pereira Oliveira Integro
creterío geral dr., Paulo cisco Fischer Junior e Er: Juiz de Direito desta Co

Fontes, sub-secretario. nesto Oesrreich, alem do marca tendo agradecido a

Fizeram-se ouvir em deputado Artur Müller. manifestação de simpatia
--------------------- de seus amigos desta co-

J a' marca.

a r a g u Os sócios do Bikini
Bolão Clube, ofereceram
aos seus associados João

reresses pessoais de par- de Souza e Claudio Stul
tidos, grupos ou pessoas, zeripor ocasião de seus

mas sim o Interesse da aniversarlos uma lauta
coletividade. . churrescade num dos sa-

níclpios. No momento porem já Iões do C. A. Baependi,
Iústa é portanto o ner- temos um apelo a fazer a oferecendo-lhes custosas

vostsrno a espectatíve do todos os que amam esta lembranças.
povo em torno da esco- terra e este povo colabo- Saudou-os em nome do

'lha dos nomes pera esses rem com esta folha na clube o dr. Arquimedes'
cargos e que se esl" qualificação eleitoral. To- Dantas tendo agradecido'

.J..L.D..I.te�,sS(JPQo em toda par- da pessoa devê ser eleí-] o sr, João de ôouza e

I' te.
. tora uma vez preencha as r em nome do sr, Claudio

O municipio diz mals qualldades previstas na ôtulzer o sr. Artur Müller.'

�--�-------------.---�------------ de perto dos nossos ��- lei. Finda a homenagem
resses pessoais, esta sern- O «Correio do Povo» seguio-se um animado lo-

• • not�vel 'fmpreend,'men'lo pre com um lugar espe- instalou um posto eleito- go de bolão chefiadas as

MUDAS - frutl'fnr!ls e OIß�ment�I'S u U' cial reservado em nossos ral na sua administração turmas pelos dóis aniver-

ri U U U, corações, dai haver em onde todos serão atendi- sariantes.
A convite da direção torno dessas eleições mai- dos e guiados para esse

da AUTO JARAGUA S. ar agitação e discussão, fim. Festas, Hoje terá lu�rar
A., estivemos ésta sema- não podendo haver quem A luta na escolha do uma festa popular em Rio

na em visita á Loja Cen- delas se desinteresse pois futuro administrador muni- da Luz, pela inauguração'
traI, daquéla organisação, seria flllta de patriotismo cipal parece que vai ser de uma ponte ali construi

onde a mesma .acaba de de amor ao lugar onde renhida. Dai todos terem da pelos moradores daque
instalar uma modelar o está radicado da parte que preparar a arma que 1<'1 estrada.

ficina elétro técnica, pa- daquele que deixasse de neste caso será o titulo Dias 15, 16 e 17 terá lu-

ra execUtar servicos de I b Ih d eleitoral. gar a festa da benção da

conseI.to·s de 'rad'I'os e
co a orar na esco a os I N h d
futuros administradores A5 eleições serão reali- greja assa sen ora o

outros 'aparelhos elétri- municipáis. sadaß, em 25 de Novem- Rosario, em Retorcida, da

entre Santa Catarina e cos, bem como reformas É proprio da demo- bro e a qualificação e qual publicllremos o res-

Paraná. 'e montagens: cracia que brotem de to- tra!lsferencia de titulos fin- p�tivo progf�ma no Pro-

Da agenta a ser discu- Dispõe o novo Depar- da a· parte candidatos da 60 dias antes
.

Não ha xlmo numero.

tida consta a construção tamento Tecnico da
que se julguem e mesmo assim tempo a perder! I Falecimento. Ante·ontem

da rodovia já pr€vista no Auto Jaraguà S. A.. de tênham o direito deaspirôr_ faleceu nesta cidade com

plano rodoviario do Esta- aparelhos modernissi-
o governo do municipio V d R 1-.

a idade --'de 58 anos o sr.

do e que ligará Campo mos, testagem calibra- 5eja por imposição parti- i a e 19losa Afon�o Schondermarck de

Alegre com Corupá com gem e outros serviços daria ou serviços presta- tradicional familía joinvil-

passagem por Itapocusi- concernêntes, na maioria dos a COmuna.
Eleitos ddel�galddosB da lense e que aqui residia

nho e que encurta de cer- procedêntes da Europa, Por isso é que o elei- Prlovinçia. CO :..J.u
I _oG ra

1- ha muitos lanDs.
ca de 100 quilometros o e a direção do referido torado deve estar alerta

si para G apltu o era, A sua famil,ia os nossos

transporte rodoviario da- Departamento foi con- a realisar-se em Roma,
"I'ada á habl'lI'dade de a.

em não assumir compro- no niê� de Setembro, via-
quele estado com a estra- 1

. missas sem conhecer de
da de ferro. balisado profissional sr. todos os cantidatos e

jaram parap a ftalHia os re-

Dessa conferencia pre� Pedro Mingorance, ex- I f I
verendos adres onorato

técnico da General Ele-
entre e es azer a se eção Piazera e João da Cruz,

veem-se grandes melhora- precisa para que o futuro I d' d
. .

mentos no I'ntercambl'o e- tric'), uma das maiores d
. . aque e Iretor o gmaslO

governo o municlplo es- d T b
-

d
organizações do mundo, e u ara0 e este ' o

teja a altura do cargo e d C' D R' d <;;! I d
no gênero. seminario e orupa. - e 10 o üU ,on e

da confiança dos munici- P'
.

P
.

'
. -

I'
: Agradecendo a defe-

- OI' Ir servir na a- estivera em mlssao re 1-

Lamentavel Desastre I s.
José nesta c,?ad�, rência com que fômos pes. roquia da Penha, no Rio giosa, re�Tessou o sr.

N 1 b' 1 I'd
onde recebeu, os primel- distinguidos almejamos

u«Correio do Povo» de Janeiro, trouxe-nos o Pastor Waidner, cura I
da

a a orlOsa oca I a- ros curativos não resis- á A t J
'

à S A' que nunca esteve ausente b o d de p d' da comunidade evange ica
de de Retorcida regis- t' d '-I!' t

u o aragu . ., os nas grandes pugnas civi-
seu � raç ,e

,

s e I

1 14 h
In o aos lerimen os, a' o rev Padre Utro Strobel desta cidade.

trouse, pe as oras vindo a falecer, dia se-
m IOres suc�ssos no no-,

CllS que este povo viveu
o

'

•

_

do . dia 29 de Julho: guinte, pelas 6 horas da
vo empreendimento. desde a creação do muni-I C O N V I. T Egrave acidente do traba- manhã. I Quei]' O leg'itimo mi.1 cipio e até a me�oravel

lho, ocorrido no estabe- .

d d I campanha que o livrou da
lecimento indústrial do

�

nelro, proce ente .e ocupação policial que lhe
sr. Euclides V. Garcia. Santos Dumont - MI- impôs a ditadura tambem O PrE"feito Municipal desta Comarca, tem

Orcilio Dias. operàrio, Na hora do
. nas· marca borboleta estará na luta desta vêz a siibida honra de convidar ás dignas autorida·

com 17 anos de ddade. aperitivo.tome V. S. encontrará na colaborando para que o des civís, eclesiásticas, deputado por êste Muni-'

radicado nesse póvoado, Casa Real municipio tenha um admi- cípio; corpos docentes dos estabelecimentos de

por imperícia foi apabha- Um Calice .

nistrador honesto digno e ensíno, membros das a8socia��ões desportivas,
do por um eixo transmis- , de Os contadores de alambiques progressi5ta fiel defensor comercio e indústria e o povo em geral para as-

SOl' em movimento, pro- Foi prorogado até 51 de do programa que sempre sistirem a instalação da Bibliotéca Municipal; cu-

porcionando-lhe ·gràves BITTER AGUIA desembro deste ano o pra- defendeu da defeza agro- jo áto se realizará no dia 10 do corrente, às 10

ferimentos no tórax e so para colocação de con- pecuaria do municipio. horas, no prédio Municipal, com a presença do

na zona parietal direito. Puro !adores de alcool nos a- Por isso na hora 0- sr. Prof. Lourival Camara DD. Diretor Geral do

Prontamente socorrido lambiques do produtores portuna havemos de entrar Departamento Estadual de Estatistica dêstà Estado.

foi � indit9sQ jovem re- desse combustivel e da na luta eleitoral
-

não Vi-I Jaraguá do �ul, l' de agôsto de 1947.
.

mOVIdo para o Hospital aguardente. sando ou defendendo in- JOAQUIM PIAZERA _ 'Prefeito Municipal

Biblioteca Municipal de Jaraguá
Jaraguá está de parabéns, rá a prícípío 10 estantes recebeu

pois vae ser a segunda cidade do do cada uma o nome de um dos

Estado a possuir uma Bibliotéca vultos eminentes do Estado'ou da

municipal. )lação; Sendo proposito do ilustre

Tão logo teve conhecimento sr. Presidente da Junta Regional
do artigo no qual, em edição de Estatistico dar á Biblioteca o

anterior deste conceituado Jor- noíne de vulto eminente do passa

nal, tratámos de tão palpitante as- do ligado á historia de nossa terra,
sunto providenciou o nosso tale:r:-- lembramos os do Coronél Jordan,

toso patricio sr. Professor LOurI- o fundador de Jaraguà, ou Dr.

val Camara, digno e míattgavel Celso Balma, ardoroso e sincero

Presidente da Junta Regional de defensor dGS nossos' colonos e

Estatístlca, no sentido da instala- dos Sagrados intereses de Santa

cão de uma Biblioteca municipal Catarina na Camara Federal.

em Jaraguá, a qual será localisa-

I
Somos gratos ao proíessor

da na séde do município, devendo LourivalCamara pela consideração
funcionar a principio, em uma das dispensada ao nosso Jornal, to

salas da nossa Prefeitura. mando em consideração o seu a-

Neste sentido o ilustre Prores- pelo, tendo neste sentido a fídal-

sor Lourival Camara endereçou ga gentileza de .
nos dirigir

I um telegrama ao sr. Prefeito mu- telegrama a 'respeito.
nicipal sugerindo fosse convidados -x-

as principais autoridades do Muni- Com referençia a inauguração
cipio, imprensa, presidentes de da Biblioteca municipal, recebe-

associações culturais, comerciais mos do ilustre professor Lourival
e índustríaís, diretores de estabe- Camara o telegrama seguinte: "a
lecimentos de ensino e outras pes- cabo tomar conhecimento brilhan

sôas representativas de Jaraguà, te artigo jornalista Ildefonso Ju

para a sessão de instalação dos venal, apelando junta Executiva

trabalhos e eleição da diretoria Regional Conselho Nacional Esta-
,

que terá a seu encargo orientar tistica sentido instalar Biblioteca

os negocio da Biblioteca Munící- municipal séde Jaraguá Sul.
.

pal, ,
Apelo muito justo encontrou ime-

A sessão que será presidida diata e símpatíca acolhida por par
pejo sr. Professor Lourival Cama- te desta presidencia, que provi
ra' realísar-se a domigo 10 de A- denciarà, ainda nestes últimos dias

gosto no salão nobre da Preteítu- de Julho, instalação pleiteada, para
ra Municipal, devendo á la com- qual cooperarão, estou certo, au

parecer o que Jaraguá possue de toridades,. imprensa e povo desse

mais represerttätívo;
�,. .... <.

.

r fU1Ul'oSO município. �autlações cofo'-

A Bibliotéca Municipal conte- díaís

�������

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, jabotica
beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniíeras, Pal-

meira's, etc., etc.

PEÇAM CATALOGO ILUSHlADO
,

Leopoldo Seidel- OORUPA
. "

[onf�r�neiíl dI! Unilio
Em trem espeCial, passou
ontem por Jaraguá o �r.
Dr. Aderbai Ramos e Sil
va, Governador do Esta
do, que se fez acompa
nhar de ·uma gTönde comi
tiva de auxiliares e tecni
cos e se destina a Porto
União onde terá lugar tão
falada conferencia com o

sr. José Lupion, Governa-
dor do Paraná

.

A entrevista entre 05

dois chefes de estado e

seus auxiliares· imediatos,
tem por fim assentar ba
ses � rll a defeza mutua
dos .interes5es economic05 conomico.

Por
r Aproxima-se a hore das

deflnações politicas em

torno dos futuros prefei
tos e vereadores dos rnu-

pesames.
- Tambem causou geral

consternação a noticia
do falecimento, á 1 do-

(Cant. na ultima pagina)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,:::::.'1:::'. A§(C°nns1lllflLon&stru(Ctno°(dlroosl-1t�ctJlo ii de .Jaraguá do Sul e�caar�:�aod6BSi��1�' c�r::�II � lL <m
= Jaraguá do1.:Sul A Junta. de Alistamento de Iaragué do Sul, Georg Otto Eduardoavisa a todos os cidadãos abaixo, domiciliados no Niemann, convida a to-l!

Muníclolo de Iaragué do Sul, deste Estado, que a dos que se julgarem ore-!! Possuem estoque perrrian� inspeção geral de saúde se realizará nos dies 5 a dores de qualquer im-1:.::.':.;:::= 10· de Setembro do corrente ano. portancia ou objetos dopara pronta entrega de: Cidadãos das classes de 1928 1929(nascidos mencionado Snr. parag C A L M V' e Camboriú.
::

em 1928 e 1929); comparecerem dentro do!.::',::!,
: .aeuco, irgem

!:::.!:::.
Cidadãos de classes anteriores, que <?btiveram prazo de 30 dias, afimCimento. adiamento de tncorporação na forma do arttgo 56 da -de regularizarem Oi asi:::i::.: Tubos Galvanizado. Lei do Serviço Militar; suntos de seu interesse.Canos de Chumbo. Cidadãos iulgados incapazes pera o Serviço Jaraguá do Sul, 14-7-47Militar temporariamente na inspeção geral de Saúde RAULINO NECKEL=.:. Acessorios para encanamentos.

realizada nos meses de Junho, Julho e, agosto· de

..;!:::'�:;::.FFBo°as�sri�a:s �Oa!M:ts��.ai��o
de Pinho.

��t� ee ��v��e��e�e��:7,re���a��a;��s�c�:sdi1:r��:
"

� N tes, ou julgados incapazes temporáriamenre, sémen- des Berrn Georg OttoCaixa para Água <Eternit». te nesta ultime inspeção; Eduard liemanDCidadãos da classe de 19�7 que tenham muda-Oaixa Descarga «Eternit».
do seu domicilio pera este Estado depois da convo-:: Completo sortimento de material Glasurado cação de sua classe nesta Região Militar e hajam. PARA' ENCANAMENTOS SANITARIOS cominicado esta mudança no prazo de 50 dies co-:: e Completo amostruário de Ladrilhos e Azulejos. . ..mo estabelece o artigo 115 da Lei do Serviço Mili-�.�:::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::�:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::�} ta r.

.» .

Os lnreressados deverão apresentar-se munidos
do certificado de allstamenro militar.

1)0 Alistamento Militar
Art. 21- Todo brasileiro deverá alistar-se pa

ra o Serviço Militar dentro dos primeiros seis me
ses do ano civil em que completar 17 ano de ida
de.

§ único - O alistamento' poderá ser feito ao

completar o individuo 16 anos de idade. ----.------

Serão alistados á revelia � considerados

infra-....-.-...�
___._ ...............__............,..

tores do alistamento militar e sulettos a multa de Não sofra de indigesCr.S 10,00, os que não se alistarem no periodo le- tões, use
gal.

Tr-anscreve-se para os interessados o � Bitter Aguia
seguinte edital: r-r:...............�:::::::Relação dos Certificados Reservistas de

cida-I'dãos residentes no Municipi_? de Iaragué do .Sul re- Vende-setidos na 16.a.C.R., e. que serao e.nt.:egue� aos m!ere�-
. Uma limousine Fordsados por intermédio da Repartlcao_ Allstadore, ene-
V 8, 85 H. P. tipo 37, emtxa ao 320 B.C. em ßlurneneu, medla.nte o pagamen- perfeito estado de funcio de multa. de Cr.$ 10,00 (Dez cruzeíros). onamento com pneusAntonio dos 'Santos, Bernô.rdo Hessmann, Cer-
bons.

'

los Tonn, Carlos Gaulbe, Ferdma,nd<;> Durnke, Fre
Tratar com o snr.derico Paulo Carlos Ewald, Frederico Borchardt,

Guilherme Harnann, Henrique Maahs, Henrique Geis- ARNOLDO L. SCHMITT
les, Harry Mancke•.Helmuth Hertel. Ignacíus Deeker, Jaraguá do Sul
Jan' Otári, Leopoldo Fuchs, Luiz Barbaresco, Leo-
poldo Reit, Martim Wolles, Oswaldo Klein, Paulo Car
bo, Antonio Oscar Wirth, Bernardo Pulenski, Carlos
Grenl, Carlos Jung, Frederico Prochonow, Gustavo
Rosweder, Germano Trlbess, Henrique Blanch Hen
rique WachermageI, Harry Welmuth, Herbert Ponath,
Jorge ôiewert, Jacob Knoth, Luiz Borchardr, Leopol
do OUo, Manoel dos Santos, Norberto da Silva Otto
ßahr, Paulo Hensel, Braz Carlos Maximiliano, Bru
no Blanch Carlos Zech, Carlos Llesenberg, Frederi
co Schrubber, Felix Ferdínando Bisewski, Guilher
me Rasseh, . Heinrich Lehn, Henrique Havestein, Hen
rique Guber, Helmuth Uesler, Heinrich OUo, Iohan

I
Neumann. Leopoldo Zumach, Luiz da Silva, Leo
poldo Demm, .Manoel Cardoso" Orro Georg, OUo
Roveder.

-x-

Transcreve-se para os dividos fins, a relação
dos cidadãos cujos certificados de 3a. categoria a
chern-se retidos ne 16a. C.R. sujeitos a multa de
Cr.ä 10,00, por não ferem sido procurados em epo-
ce oportuna.

Afonso Kuelm, Alvim Zieze, Alfredo' Ruprecht,
Alvino Carlos Krueger, Alfredo Gustavlo Frederico
Kíchoel, Alberto Krehuke, Alberto Larson, Albano
Konell, Arnoldo ôchunke, pAlfredo EF�ehdeMricoll RanE�t, !i!•••••••••-:;-� •••••• :••-::;;•• :.: -::TeAlfredo Wakerhage, Emil ages, nc u er, r-

t: :1
nesto Fernando Guilherme Klemann, Emllio Guilher- ; Milho Amarelo :
me Alfredo Holz, Emilio

.

Kannenberg. Erich Poer- ; _ _........................ ;ner, Erich Zuelow. Ervino ôiewerr, Ervin
.

Ranthum,

I: ao menor preço da :Erwim Henrique Meax Kruger, Ewaldo Baier, Euge- : d:nio Zicke, João da Rosa, João Moquatt Max �ambe, i praça ven � . ;Oscar Karl Friedrich Milbratz, Pedro Leotomco de : Engenho RAU Limitada liSouza Ricardo Wackerhagern, Richard Meldola. Ro- !f;�:.:::::.:� ............:.!-'·-:::·.·-.::.i;;berto Millnitz, Roberio Bachmann, Rodolfo Geisler,
Ricardo Fischer, Reinhardt Maske.

jaraguá do Sul 29 de Julho de 1947. Os abaixo assinados proi-. '

JOAQUIM PIAZEIRA - Presidente bem terminantemente desta
- ,

repoC§llA:c.'L.,Ç#A4Z0".O'SZS"'" data em diante, caçadasCoftlercio e Industifia de qualquer especie, dentro
dos terrenos de suas pro-G ���,-, erm'ano Stein S.Ä<
Não se responsabilizando

"
.

os proprietarios pelo que
possa acontecer aos. trans
gressores
Alto Jaraguá, 22-7-47Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados

Ç® I'
a� �� ·m� �r�Ö G mal� ara �� ,���t����i��e������w�:�� 'rODAS AS]M:OLÉSTIAS DÔ ßPßRnH� RfSPIRHmHID· @j.

.
PRODIDTOS DA::

I ���liio tf�:fe�m����oW:r� _@ÉncoritrarnalivioimediatocomvusodoS@.TI1líl.4l1ill§trno'] Alp 1f'']�,.']AlIf1\§ • ter Witt; Alfredo Will, e

@j I n e o In p a r a v e 1 @j 1l11�_ <ill llli�� \L<illJl�<ill�\\JI
_ ����......:.._

� Po,-'oföl do Hno,-00 pololnßl"o S®. I ((i((])§cIffi TIrm21((J)§ §o Ao .

� Fortifique o se'� e�toma- �t: r:: L I: 1:.It: . @jk
CAIXA POSTAL, 11

� � go, usando dlanamen- �O PEIlTORAL MAUS COl'llDEClIDO 1'110 BRASIL @
JARAGUÁ DO SUL . S. Catarin a ! te dois ç�lix de. !�@l®@,i@@l®@,i@@,i@@.i®@Ã®@Á@w..®@,;@@;..®@;.@@Ttl P#:Je;fe.;a$�as&ii,P&J,�' L ���

.,P A R A f E R IDA S,
E C Z E M' AS,
INFLAMACOES.
COCEI'RAS,•

F � I E .1 R A' S.,
ESPINHAS, ETC.
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Glaeubiger

Endesunterzeichneter,
im Auftrage dess Herrn
Georg Otto Eduard Nie
mann, fordert alle dieje
nigen, auf die glauben
eine Forderung an den
genannten Herrn zu ha
ben, sei es in Geld, oder
Gegenstrenden, sich mit
nur innerhalb 30 Tagen
in Verbindung zu setzen.
Jaraguá do' Sul, 14 de

Julho de 1947.
RAULINO NECKEL

fLlXIB u NI6DtiRA

NUNCR EXISTIU IGURL
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Tornos Mecanicos
De PreciSão

o remédio que tarn deputado
o sangue de tres gerações!
Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifil.íticas

/
� (

r ..
,

SEMPRE o MESMO! •••
SEMPRE O MELHOR! ...

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUX L1AR
NO TA RTAMENTO DA

SIFILlS".

Aviso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Onde! Comprarei Mnis Rorato1
Fazendas - Chapéos - Perfumes

Suspensórios - Sedas
Etc., etc.

POIS ISSO V. S. SEMPRE CONSEGUE NA CASA

Erico Brubns
Jaarguá do Sul Santa Catarina

Declaração
Eu abaixo assinado. morador da Estrada Ita

pocusinho, declaro pelo presente ao publico em

geral, que não me responsabilizarei por dividas ou

atas qualquer que seja doravante contráido por

minha mulher.
Maria Laube Schmidt, bem como por meus

filhos. Itapocusinho, 23-7-47. íi�JM>·");';"'-;
GUSTAVO SCHMIDT

Não Irá a Corupá I do Atletico Mineiro que

O Baipendi deixará de a morte roubou ao futebol

escurcioner á Corupá. de Belo Horizonte. Ainda

Este ,encontro entre Bai- a tuberculose o maior

pendi e Dão Pedre foi mal no Brasil. Juntou-se
transferido pera o dia 101 meís um nome às vitimas

proxlrno. tremendas ao lado de

. '. fausto, Italia, Lopes, Ja-
l�il=m!iE!ii!ii=m!ii!!i!�i!�mil!i!Elli!!Eli=!i=m!!!li;;li::::;:;l Baependí X Acarai guaré, Guará, depois o

IF'ebres (Sezões, Malárias, �I O Berbi da cidade famoso Izaias do Vasco

1','1', Impaludismo II Não realisou-se o encon- e agora Estevão da Silva

o:: Maleitas, 'I'remedeíralã tro entre os rivais de Reis, que tinha 31 anos

II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -' W nossa cidade devido ao de idade. É uma historia

=:
,:1: mau tempo reinante. Si triste e longa.

III "Capsulas Antisezonicas �I este jogo tivesse saído

iii iii íamos apreciar um prelio
III Minancora" III aguático mesmo. Con-

iii � forme indica o jogo não

!I! Em Todas as Boas Farmacias I� foi e não sará transferido

III '

::::

I para outra data qualquer.
I�E um produto dos Laboratorios MINANCORAOI

Q t F
. 'lt'

E!! IR uar a- eira u una

m; ._-:-_:!oi�.�� -.n§� ..2;t��.�.- .._ ..-I A: noite do dia 30 foi
...;i!ii!!!BK;;iIII;;;;;;._.m!E!l;,=,,!!E!!!,;;;,_.,_;,=,;;;,!:'E'!__:;_�.. reallzê\do em S. Paulo no

Pecaembú o jogo entre

fluminense super-cem- I
peão carioca de 1946 e i

é o grãnde estomacal Palmeiras o leader invicto

da época. do campeonato paulista
':....------- do corrente ano. Venceu

o Fluminense por 5x2.
Goals de Pínhezes. Ca
reca, .Adernlr, Orlando e

. Rodrigues para o tricolor.
Artur e Lula pera o alvi
verde. Renda 150 mil cru-

Pretcítnra M[llilIDlRcRlDaR' dle
, JJarasrä do §llilR

Reqllerimentos Despachados
,

19-4-47.
2339 - Carlos Hass-bras. aI vará de Habite-se,

para s/ casa. como requer.
2343-Joaquim Piazera-bras. vistoria alvará

de Habito-se, para s/ casa. Idem.
2345-Lui7. Jarok-bras. alvarà de Habite-sé,

para si casa. Idem.
2347-Arnoldo Schmidt-bras. requer uma cer

tidão de que as irmãs que servem de enfermeiras

atendam á indigentes. Idem.
2348-Mariano Kraczewski-bras. transf. imp.

de um- terreno adquirido de Oswaldo Bayer. Idem.
2349-Alvino Stratmann-bras. trrnsf. imp. de

terreno comprado de Daniel Judaczewski. Idem.

2350-Frederico Bírr-bras. transf. imp. de

um terreno adquirido de Eugenio Mahs. Idem. De ordem do sr.

.
2351-Benedito Pellenz-bras. transf. imp. de

um terreno adquirido de Francisco a Augusto João
Prefeito Municipal

Espindola. Idem.
torno publico que,
durante o corrente

2352-FiEldler & Koch-bras. licença estabele- mês de AGOSTO,
cer- se com Botequim e Pensão. Idem. arrecada-se na Te-

2353-Artur Reif-bras...transf, imp. de um sourarla da Prefei-
automóvel de aluguêl adquirido de J. A. "Zacko. Id t M nl lpal de Ja

2354 � Alvino Enke-bras, licença mandar fa-,'
ura

, dU ICSI I e ,na'
I

.

h d T' ragua o u

�?r �o!lcelrtlods na sepu tur a in �ma os no cerm erro Intendencia de Co-

j.nul1lcl�a _:_ en:t.
.

'. rupá, o imposto so-

23D2 ErwII�o Becker bra,s tranf imp. de um bre ExploraçAn Agricala
automovel, ve�dIdo ao sr. .roao Zack? Idem.

e Industrial
2356-LUlz -Leone-bras. transf. imp. de um N-

..
f d

Engenho de Açuear adquirido de Ricardo Leone.
ao sattls azen o

Idem. _

,o J?agam�n o. no, re-.
2357-Ernesto Lehman-bras., transf. imp. de ferId? �es, flc.a�a �

um terreno vendido ao sra. Regina Browmrlgg. Idem.
contribuinte �uJelto a

2358 - Waldemar Doubnawa-bras, baixa imp.
multa �e �() lo sobre

de uma bicicleta. Idem.
o �efe�IQo l�poStO no

2359-Alfonso Dallmann-bras. baixa imp.: da pl'll�elro. mes, sendo

um carro de lavoura, Idem. ent�o �e�ta a cobran-

2360-Arnoldo Todt-bras, baixa imp, de um ça Judlclah_nente.
um carro de-lavoura. Idem" !esourarl� �a Pre-

2361 - Ricardo' Barg-bras, licença negociar amo
feitura ,MUnICIpal de

bulante com Aves e Ovos. Idem. Jaragua do Sul, 1 de

I2362-Justavo Hannemann-bras. transf. imp. Agosto de 1947
..

de um terreno vendido ao sr. João da Silva. Idem. &=.=V=o=sg=e=ra=U=-T=es=o=u=r=e=lr=o====_=__=_=_=�=-=-=--=-=--=_=_�=

2363-Erwino Hannernann-bras. transf. imp. 1:.:••1:.de um terreno vendido ao sr. Gustavo Hannemann. Dr. Ren.ato 'W'altgp
Idem. , I i: M É O I C O

2364-Germano Moeller-bras. transf. imp. de 11
um terreno adquirido de Edwirges Piazera. Idem. ii

2365-Edmundo Emmendoerfer-bras. transf.

imp. de um automovel de aluguél, vendido ao sr.

Alvin Seidel. Idem.
2366-Augusto�Hackbardt-bras. transf. imp, da

um Engenho de Acucar, vendido ao sr. Frederico

Schütze. Idem.
2367-Georg Wiest-bras. transf. imp. de uma

bicicleta. adquirido de João Wiest. Idem.
2368-Henrique Jacobi·bras. licença mandar

c.onstruir Uin mausolea Idem.
2366-Antonio Paulo-bras, transf. imp. de 11m

terreno adquirido de Heriberto Werner. ldem.
2371- Alberto Gorisch-bras. transf. imp. de

um terreno vendido ao sr. Eduardo Bruch, Idem.
2372-Erwino Müller-bras. transf. imp.;;;de U11l

terreno adquirida de João D� Henrique. Idem.
2374-GermanoWagenknecht-bras. transf. imp

de um carro de lavoura, vendidc ao sr. Frederico
Porath. Idem. O. LUIZ DE SOUZA.

2376-Antonio' Graf-bras. licençâ mangar de-
•

molir sI' casa de madeira. Idem,
1377 - Moysés Moretti-bras. transf. imp. cle um

terreno vendido ao sr. Rudolfo Koegler. Idem.
2378-0swaldo Strellow-bras. transf. imp. de

um térreno vend ido ao sr., Rudolfo Moeller. ,
Idem,

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::

, 2379 - Otto Müller-bras. transf. imp. de um

terreno adquirido de Joaquim Ramalho. Idem.
2380-Madereira Corupá Ltda. firma bras.

transf. imp. dá um terreno adquirida de Rudo fo.

Idem.
2381-Emma Winter Gorisch-bras. requer transf.

imp. de um terreno adquirido de Eduardo Bruch.

Idem.
Prefeitura Municipal de ;Taraguá do Sul,

em 24 de abril de 1947.
GENY COSTA

resp. pelo expediente da Secretária.

IE�[[2l� �e ]p)lfnmCnr21 rraça
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Dtreito

da Comarca de Jaraguá +o- Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil, na forma da Lei, Etc.
FAS SABER a todos os que �o presente edital de

[primeira praça, com o prazo de-vinte-dias virem,

ou dele conhecimento tiverem ou interessar possa

que. findo êsse prazo, hão de ser arrematados

por quem mais der e maior lance oferecer,

em frente ás portas du Edificio do Forum, no dia

14 de agosto próximo vindouro, ás 10 horas da

manhã, os bens penhorados a Rudolfo Reinhold
.

na ação executiva que lhe move Frederico Shrör '

abaixo descriminados:

1.)- Um terreno, com casa no mesmo, sito

no distrito da Corupá, a Estrada Rio Paulo fa-

j:.'!;.: zendo frente na mesma estrada Rio Paulo, fundos

com terras de Emilio Atanazio, a direita com terras

ii de Waldemal' AUi3rhan e a esquerda com as de

::.=:::::::=:. Germano Auerhan, devidamente registrado, ava-

Com cursos de aperfeiçoamento no
'

Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos ir!3. liado em Cr$ 6.000,00.

Doenças de Senhoras - Partos - Clinica Cujos bens constantes do auto da penhora e

Geral de Adultos e Crianças. ,li auto de avaliação de folhas dos autos d� brel.feridd.a
Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. '!! ação executiva, serão levados Em hasta pu !Ca e

TELEfONE N. 3 ii vanda e arre�atação em primeira praça, pelo pre-

Jllraguá do Sul - Sta. Catarina 11 ço dft avaliação, isto é, Cr$ 6000.00 (seie mil cru

=.:

I
zeiros). 'Assim serão os.referidOs

bens arrematados

--------. por quem mais der e maior lance oferecer, no dia,

Kühn & Ren'gel hora e lugar acima, mencionados, podendo os mes

mos seremexaminados por quem interesse tiver, no

distrito de Corupá, no lugar denominado estrada

Rio Paulo. E para que chegúe a noticia ao con-

hecimento de todos, se passou o presente edital

que será aiixado ás portas do Forum, no lugaI" de ,

costume e publicado pelo jornal local "CORREIO

DO POVO". Dado e passado nesta cidade de Jara

guà do Sul, aos cinco dias do mez de Julho de

mil.n0.ecento� e qua,renta e sete. Eu NEY FRANCO,
Escrivão O subscrevi. (a) Ary Pereira Oliveira,
Juiz de Direito. Está conforme o original, do que

dou fé.
Jaraguá do Sul, 5 de Julho de 1947.

O Escrivão NEY FRANCO

Prefeitura Municipal]
de Jaraguá do 8ul

IE�n[21�
BITTER AGUIA

fabrica de ferramentas agricolas.
Principalmente Machados. Enchadas' foices, etc.

-------------.I--------------�

ESPORTES

NA FALTA DE

APPETITE

Magresa
Cançaço
Pallidez
Fraqueza

É indispeDsavel
o UI,O do

IODOLINO
DE ORH

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

Chocolate branco. bem
como outros diversos ti
pai. Desenas de tipos de
pralinées, chocolates em

pó, cacao em pó, acaba
de receber das melhores
fabricas do país a co-

nhecida CASA REAL .

FRACOS E ANÊMICOS I

FERRARIA

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::�::::::::::

ADVOGADO

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

Re�idencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Bmpregado 1011 bitt Ras:

Tosses
Resfriados
Bronquitu
Escrofulo••
Convllescenças

VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚDE.

zelros,

Ainda Silva, o Gi

gante que Tombou.
foi Silva o grande medio

,

Anunciem nesta folha

&OITRI CISPA, I����
·11 da, ant�s das refeições, �

QUEDA DOS CA '�um cahx de '

�
BELOS E DEMAIS �' Bitter Aguia �

�����

AFECCOES DO Con�rvas de qual-
t3UftO CABElUDO. quer qualidade na

cional e estrangeira
tem sempre em stock

a Casa Real.

r,ONICQ-',<APlfA'R
'POR Ex,é'El:f.NCIA

CASA TOBIAS Casemiras - Linhos - Sedas - Tussores - Chapéus. de Sol

e de Cabeça • Roupas Feitas • Miudezaz· Brinz - Riscados -

Voils - Chitas E mais MIL ARTIGOS!

Ern. Guerra aos ppeoos Altos _ . __

RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 652 ..- Preços sein concurrencla �

JARAQUÁ DO SUL SANTA CATARINA
-

- PARA BREVE! MUITO BREVE!. .. Sedas desde Cr$ 3,50 o metro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO»
- Domingo, D1A 3-8-41 -

;fim6o/0' de filia/idade
�

fERMENTO i (�"f��')
BAUNILHA ;:- t: III

PÓS PARA PUDINS t. �
'�-.

' �

�-

LO'UAIS

'roooo�oooooo�oooooo�oooooooooooooooooooooom(Conr. da 1a. pag.) ,

z:3:'í

corrente, do snr. Wilibal-
' 00

do Frelberger, descendeu-
00

\�i;u::�����on:�e::i:i1i: II SeTre'mieoso ,. s�tal'S�f�çOa-o dee Ie��!��:!��c�!��,o I
profissão de alfaiateemu '" tA �

residiu por muitos anos 00 do distinto público,' que acabamos de montar, junto 00
nesta cidede, tendo pos- 00

er nossa Loja Central, sita à rua CeI. Emilio Jordan, 00
teriormente se estabelecido W

,69 (Edeflcio Fiedler), um Deoartememo Elétro- . w

na cidade de Caçador m:s Técnico, dotado dos mais aperfeiçoados eparelhos 1::'6::S

Wilibaldo que tão pre- 00 onde estamos habilitados a executar quaisquer ser- m
maruramenre a morte cei- 00 viços de consertos, reformas e montagens de apa- 2:m:

fou do convivio dos seus, 00 relhos elétricos com radio-receptores, ferros elérrí- 00

pois contava apenas 42

I
cos, fogareiros etc. 00

anos de idade, era exem-
Para maior confiança dos nossos favorecedores

;wpiar chefe de familia, del-
será oportuno salientar de que o nosso Deparre- �

xa víuva Da Ida Picolli,
rnenro Técnico encontra-se sob a competente dire-

filha do snr. João Picolli ção do sr. Pedro Mlngorance ex-técnico da Gene-

I d w ral Elefric.
w

e numerosa pro e e me-
-� AUTO JARAGUA S.A. �

nores 1::'6::S
zss

Nosso preito de saude- w 00
des, e pezames á familia � s:z;1

enlutada. 00
.

.
�

ANIVERSARIOS
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOoo

No dia 28transcorreu E R
·

�����

a data natalicia da ex". sportes em e,vIsta Cure seus males e poupe seu

ma. senhora Eli Weege,
bôm dinheiro comprando na I

digna
.

consorte do sr.
pc.r H, Ramos FARMACIA NOVA

WoUgamg Weege, Pre- Em vista do máu tempo Os resultados foram

sidente da Associação reinante, o esperado e n- os seguintes
de ROBERTO M. HORST

Comercial e Industrial contro Baependi X Aca-: t jogo: Olaria X Ma- a que dispõe de maior sortimen-

de Jaraguâ do Sul, Na raí não realísou-se.; dureira. Venceu Olaria:
to na praça e oferece seus arti-

gos á preços vantajesos.

mesma data o sr. Harri X por 1 X o.

G b"
Rua Mal, Deodoro, 30 - Jaraguá

ru oa. Na Capilal: O encontro 2. jogo: Bangú X Pon-

Dia 29 do pp. festejou Colegial X Bocaiva não sucesso,·Venceu Bonsu-
�����

seu aniversario natalicio realísou-se.flcando trans- cesso 4 penalts, contra 3

o sr. Guilherme Raduenz, ferido para o' próximo do Bangú. .

comerciante em Rio Cer- domingo. 3- jogo: Canto do Rio

1"0, a, quem enviamos São Paulo: Corintias 4 X X S. Cristovoã. Venceu

nossos cumprimentos. Nacional O. Santos 1 X Canto do Rio 2 X 1.

Festejaram dia 27 de S. Paulo 1. 4: jogo: Vasco da Gama

Julho a suas datas Rio: No estadio Vasco X Flamengo. Venceu

natalícias as jovens ge- da Gama; teve lugar do- Vasco por 2 X O. ,

meas Tecla, e Cecilia mingo pI passado, o tor- 5. jogo: Boralogo X

Gumz, diletas filhas do neio Início do campeo- América. Venceu Bota

falecido Guilherme Gumz nato Carióca de futebol, fogo- 1 X O.

Residentes em Rio Cêjro. vencendo o Botafogo se- 6. jogo: Fluminense X

Dia 31, a senhora Wan- guindo pelo Olaria. Olaria. Empate O X O V.

da da Costa, esposa do Olaria 5 penalts, X 3 do

sr. Manoél F. da Costa, FRACOS E AN�MICOS I
Fluminense.

'

diretor-presidente da So- Tomem: 7. jogo Bonsucesso X

cíedade anonima que VINHO CREOSOTADO
Canto do Rio V. Bonsu-

traz o seu nome; do sr. ' , 5 I L V E I R A • , cesso 1 X O.

Helio Westfalen, do me- Empregado III. MallS:
8' jogo: Vasco X Ola-

aíno Daroldi Bona filho ria. Empate O X O. Ven-
Tossel

do nosso amigo Hllario ceu Olaria 4 penalts X 3

Bona. Dia t: de Agosto ResFriados do Vasco.

fez anos o sr. Dr. Wal- Bronquites 9' jogo: Botafogo X

depliro Mazureehen. me- EseroFulose Bonsucesso Venceu Bo-

dico e diretór da casa C I tafogo 2 X-1-
onva eseenças

de Saude que traz o sau
VINHO CREOSOTADO

10' jogo Botafogo X Ola-

nome, a quem enviamos l É UM GERADOR DE SAÚDE. ria. Venceu Botafogo 4

nosso abraço de felicita" X r.

ções. Na mesma data Ií- �....,.._.,.....��� Renda: 139.800.00

��:a���!fer�?1�� �!::.!."·.8.····�bid��_··?··..!::·1� Br;R;:���������
esposa do sr. Modestino traram-se no campo do

Junkes, e o menino Helio Palmeira em Coimbra, a

Emmendoerfer, filho do 1= B Ltd:J seleção Brasileira da C.

'sr. Jacob A. Emmen- 1. OSS 3. �..�) B. D. e o Club coimbren-

doerfer; e senhorinha Ma- se, vencendo facilmente
. MC'

�
ria adalena dos Santos. �:';':;'::':';'''''''':;'::':';':;'::':';'�''.'��

o quinteto brasileiro por

Dia 2 Clemencia da 42 X 18.

Costa, filha do sr. F. da
B d d O

Os jogadores brasíleí-

Costa e Marion filha do O as � uro ras, .

venciam na primei-
sr, Oscar Meister que Q t f' di 6 d I

ra fase pelo largo esco-

pelo recosijo - desta data uar a- eira, .. Ia o re de 24 X 4.
.

ofereceu as suas amíguí- corrente, festejam suas Na segunda, fase o [o
nhas lauta mesa de doce. Bodas de O�ro, o, cas�1 go transtormou-se em

e a senhorita Irma Eleno.e Ma�la Maes 'NI- uma exibição dos rapa

Horst. COIUZZI, reSidente a Es-
zes da C. B. D. e disso

Ontem o jovem Fidelis trada Nova: ". se aproveitaram os 10-1
Schiochet. filho do sr.

No proxlmo nume,? ?a- cais para fazE)r mais 14.

Paulino Schiochet.
remos me�ho�e� noticias pontos.

Hoje do sr. Hilario sobre este t.adlclonal ca- Terminou o match"

Schiochet, filho do sr.
sal. com o score de 42X 18",

Severino Schiochet. conquistandu o quinteto,

Dia 5 faz anos o snr 8.Qte menino Dorival, brasileiro a Taça Caim

José Modestino Junkes, encanto feliz do casal bra.· X I

comerciante nesta praça. Erminio-Otilia Moser. A equipe do Guarani I
Dia 6 Q jovem Rudiberto A todos os parabens do E. C. de Joinville levan-I
Klitzke. Dia 7 o i eres- "Correio do Povo". tou o campeonato cata-

\

Lotes urbanos e

coloniais.
Informações no es

crítorio de F. Fischer.

Loucas Baratas
,

Recebeu um grande sortimento de

Louças, comT jogos de jantar, café, e chá.

AVULÇO.s: Pratos, Chícares, Bules, Leiteiras,
e Manregueíras, etc.

5ENDO ARTIGO DE 1 a. e 2a.

Aproveitem esta oportunidade, pois está ven

dendo por preço de Liquidação.
•

A

LOURENÇO ROBERTI
CORUPA-Barra do Rio Novo.

Negocio de Ocasião
Vende-se dois terrenos, sendo um com a area

de 22 morgos, sito na Barra do Rio Itapocusinho,
e outro com a area de 80 morgos, sito no lugar
Ponta Oomprida-Ouara-Mirim. Base de negocio
Cr$25.000,OO cada. Mais informações com o sr.

Guilherme pradi, Jaraguä do Sul, Rua Mal. Deo

doro N 491.

Vende' se vende-se uma carroça
-

com tôldo, uma parelha
de tordilhos garantidos, e arreiamento de crômo

legitimo novo; negócio de urgência, tratar com

Neme Antonio Tobias.

Rua Preso Epitácio Pessôa, 652- Jaraguá do Sul.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBHIGUEIRA
.

MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-,
ME o n, 1, 2, , e 4

Protela a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i emedios

Compre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA

,

MIUNC.oRA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora

- O I N'V I L L E

PAtI. �

rinense de basquetebal.
A equipe campeâ esta

va assim constituida: Har
nack - Touro - Mico -

Pereira (Baunur)
(Osny) (Horst) (Lourival)
(Müller). .

Vlleibol Masculino. Venceu
o certame Catarinense
o Aventureiro E. C. de

S. Ludjero assim constí
tuido: Daniel-Teodoro
Celso -Schulz -Paulo e

Luiz.
Voleibol feminino: A equi

pe que sagrou-se campeã
catarinense de Voleibol

foi a do C. E. Olimpico
de Blumenau.
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ii COrrel"O �O POVO li
�i g
::
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g g
ii Rua MI. Deodoro N. 136 ii
ii Telefone N' 39 .: C. Postal, 19 ii
�! i!

H JARAGUÀ DO SUL ii

ii ASS�;:;u�:a�;�At II
!! Cr,$ 35,00 fi

ii DIR. RESPONSAVEL
ii

B I R T U R M fi L LER ii
ii ii
ii ::

ii GERENTE ii

ii Paulino Pedri ii
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Irene PeJri, Oticial do

Registro Civil do Ia Distrito

da Comarca [araguá do Sul,

Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo 05

documentos exigidos pela lei

atim de se habilitarem para
casai-Se:

Edital n. 2.262 de 25-7-47.

Albrecht Oeschler e

Lilia Cevilha Ayroso.

Jf.5
t '-t-,

\1.'
-=7

criador,,1 _deve�Je f.�
a repufttçpõ da. marca flfr:.�
que ri a garanlío doI 1\'/

.

bO�odtÍ/iJ1 MEDEIROS
...

Ele, brasileiro, solteiro
lavrador domiciliado e

residente na Ilha' da Fi

gueira, neste distrito,
sendo filho de Carlos
Oeschler

.

e de Anna
> Oeschler.

Ela, brasileira solteira,
protessora estadual, do

micilia-da e residente

neste distrito, na Ilha da

Figueira sendo filha de
João Januàrio Ayroso e

de Tharcilia Ayroso ..
E para que chegue ao co

nhecimento de 'todos, mandei

_ passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório qnde será,

atixado dU! ante 15 dias. Si

alguem souber de a�um im-

'peàimento acuse-o p�ra os

tins legah
.

.

IRENE PEDRI,oticial
I

-

,.
Perdeu-se .

.

Perdeu se dia 1. do corr�nte,
do trajeto da cidade a sua resi"

sidencia a Estrada Nova, uma

1
carteiu com dinheiro, contendo

mais de Cr$ 800,00 •

Favor quem achou devolver-me

1
que serl bem gr.tificado·

Alfonso Nico/uzzD

./l/nfégridade
moral doi Jeul

lava��� c�m §a��o

Virgem Especialidade
dla CllAo WlEIlIEJL RNJD)l(J§IilkJL = JJ�nIDl\Vnne

1�.tJ.IIII."'II' ?lINiPO E IUMIiElmo •

(Marca Registrada)
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