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TELEFONE N°. 35
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reside:" a' mais de 50

anos em Jaraguä, pois
aqui que contrairam ma

trimonio.
Deste consorcio tive

ram 12 filhos, estando

atualmente vivos 7, que
são: Ida, João, Venancio,
Idalina, Alzira, Alfonso,
e Emilio, contam tambem

com 55 netos e 4 bisne

tos.
Nesta data, rodeados

de todos seus filhos. alem
de missa em ação de

graças foi oferecido em

sua resídeneía, aos ínu
meros parentes e amigos,
uma linda festinha, com

recitativos' pelos seus

netinhos, etc.
"O Correio do Povo"

envia' ao distinto casa]
muitas felicidades.
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ANO XXVIlI -

CaminhodaVitoria Constituição
.

.
-

.

..

Estadual
o apelo do "Correio I

Estamos na campanha munícípal um grup? de

do Povo" em torno das da qualificação eleitoral homens h?nestos, dígnos

proximas eleições muní- e ninguem deve perder e progressístas.
cipais teve o maior aco- tempo para munir-se do A autonomía dos mu

Ihimento por parte da respetivo titulo, afim de nicipios é completa. Se

população do municipio. que possa contribuir rão os seus moradores,

com o seu voto para a pelos 11 vereadores que

Da cidade e de todo o completa volta ao muní- os repres�n!am na
. C_a.

interior nos chegam as cípio do regímen legal mara Municipal, que irao

mãos cartas de solídaríe- e democratico. fazer as leis e regula-

dade tendo recebido em
mentar a aplicação dos

nossa redação a visita 'Depois de 10 anos, o dinheiros públicos.

das maís destacadas fi- povo será chamado pa- Assim, mais uma vês

guras da industria, do ra eleger os admínístra- pedimos que seja apre�
comercio, operarte e la-, dores do, seu municiPio, sada a qualificação eleí-

vradores. e colocando no governo, tôral.
'

Art. 95- O Estado divide-se adminístratíva em

Municipios e êsres em Disrritos.

Paragrafo único - A sede do municipio lhe

dá o nome e tem categoria de cidade, designando

se o Distrito pelo nome da respectiva sede, que tem

categoria de vila.
Art. 96- São condições essenciais pera a cri

ação de Municipio: l-população minina de 20.000

habitantes:
II-renda anual minlma de Cr$5QO.OOO,OO,

Art. 97 -,São condições essenciais pare a cri- NO IVAOO
ação de Distrito:

I-população mínima de 5.000 habitantes; .

II-renda anual miníma de Cr.50,OOO,00. .

Prazeirosamente, re-

,
Air. 98-A criação de novo Municipio ou Dis- gístramos nesta .folha,

trito não poderá sacrificar as condições de eXis-1 tO cdontratho d!3t cJaUsaRmEeMnA-
� .

.
,- ,

�, f'
.

d o a sen orl a

têncía, nem a slrueçao econormca e mencerra os
RAMOS Iílh díl t d

M
,.. D"'···

1 a 1 e a o

R b d t A umcipios e terrttos ongmenos, H' ..

R
ece emos es a s-

Peragrafo único-O Novo Municipio ou Distrito casal ermílío amos e

socíação com séde em
assumirá sempre em proporção correspondente á DA' Thereza Ramos, pes

Florianópolis, a seguín- renda Je que sacrificar o Municipio ou Distrito ori- soas estas, bem �elaClo
te circular: ginário, a responsebilidade de parre da divida que tnad�Sd nda

roda s:?Cdlal des-
Temos a satisfação de

Ab
�

t
a Cl a e, em, o o pre-

comunicar-lhe que
50 re es e pesar.

.
.. ,

, sente comMANOEL GO-

em assembléia geral re-
Art, 99-A autonomia dos Munlclplos sere as-

MES JR Iílho da Vva.
'. segurada:

.

., 1

alízada em 4 do c�rren- I-p Ia eleição do Prefeito e dos Vereadores Joaquina de ,Azeved_o
te, pelos «Economístas»

e
_

.,

_.' Gomes atualmente resi-

deste Estado foi Iunda- salvo, em re!aç,a<! ao pnrnerro, as exceçoes previstas di d' it I d vízí-

.' _
. nesta Conetitutção;

m o na capi a o IZI

d� a «Associação Pr.ofls- II-pela edmlnlstração própria, no que concer- nho estado do para;ná,
síonal dos Ec'.momistas ne. ao seu peculiar interêsse e, especlalruente:

Aos
. r�cem nOlvo� e

de Santa Catarma»". que I a)-á decretação e arrecadação dos tributos e seus dlstmto� progelllt�-
a exemplo de suas', con- I. l'

-

d d .
res o "Correio do Povo ,

A t r r I a ep iceçao as suas ren as.
'..

generes, em por ma 1-
'b)"':"'á organização dos serviços públicos locals.] parabemsa-os,.

sincera-

dade coo.rdena�, es�udar Art 100-Constituem rendas do Município as I �e-�te pelo noivado, �n-
e d�fe':lder. os ínterêsses constrib�ições e os impostos previstos e autorizados víando-Ihés, os seus sm

protíssíonaís dos-Econo-
t C rt·,

-

F d I
ceros votos de perenes

mistas», bem c?mo o
nes a ;rtn�(ll on� Iv�IJ:�O �Oe�,�nicipio aumentar o

felicidades,

estudo e a pesqmza dos .'

.

d id d 'I .

-

da res-
---------__

assuntos econômicos em pelll,netro A
a.s CI a e� ,e VI as sern aproveçeo

eral
pecnva Câmara Municipal. Campanha Prõ-álía-

_I g A 'primeira diretoria . .

Art. 102-� ��tado poderá pr�5.tar assistência

hetízaçäe
ficou assim constituída: recnrca aos MUnlclpIO�, ,quém�o �olrclla?a. .

Presídente=Dj. Osmar
Art. 103- A _admimstraçao. fmanceml,�' �speCI-

-

Cunha 10 Vi ie-Presí- .almente
a execuçao orçamenterta dos Munlclplos s�- Acaba de ser criada no

dente' Dr. Wiga�d Pel'- rã? fiscalizadas pelas respectivas Oâmaréls Munlcl- Grupo Escolar Abdon

h 20 V' P 'd _
paIS,

'

"

, Batista uma Escola No-

�:_ tiro 'L·Olt��i.o res�a��o Art: 104-:-05 balancetes a��Ii.!icos �ensai� e �s turna de Alfab�tização.,

Rothfuchs, Secretàrio- b,alanços anu�ls de cada Mumclplo serao obngato- �s aulas serao gra-

Geral-Dr. Súlio Pinto
namente publicados.

..
.'

tmtas.

da Luz 10, Secretario- .

Art, 105-9 Mumclplo, medl�te, �cordo �

com o Pede-se, a tod?S A q�e

Dr. Aé�io Cabral Neves Estado,!. poder? encarr.egar fun�l?na�los deste da souberem da eXIstenCIa

20. Setcretario-Dr, José I execu�a_o de leIs e servlç<;>s mUniCipaIS ou de atos de an�]fabetos que os

Dias 10. Tesoureiro Dr" e. decisoes d�s suas autoridades; e. o Estado pode- encammhem a, esta Es

Luiz' Eugenio Beirão r�, em, materla,s . da. sua competencla, cometer a fun- cola,

20. Tesoureiro-Dra. He� cIOnarl?� mUnIcIpaIS encargos analogos provendo as Pedro José Bosco·

la Fanny Kather,
necessana5 despesas.

. "

,Diretor do G. E. "Abdon

Dr. Aderb'al R", da Sl·lva Consultor Juridico -

Art. 1,O�-� estatuto �os funclOmmos ou s�rvl- Batista"

... D L' d lf A G' p' . dotes mUnICIpaiS ob5ervara élS normas estabeleCidas --------

r, m o o . ,ereI-j C t't'
- d E d

ra. .

'

nesta ons I ulçao para os o sra,o "
'

C Ih F· I D
Art. 107-Em caso de calamidade publica o

onse (9 Isca - r E d
' ,

.

1 f'
,

PlOt S h
.

d
sta o prestara socorro matena e mancelro ao

au o· o c
.

el emal!- Municipio atingido se lhe fôr solicitado,
tel, Dr. Ivo ReIS Mon.tel- l\rt. 108-0 ensino municipal obdecerá ao sis-

ro, Dr. Alvaro de LIma
t d

. 1 d Estado
Veiga '

emél e ucaclOna o
, . .

._

S I" t d D' t·
Art. 109- Os Mumclplos da mesmél reglao

up en es a Ire orla d
-. 'I

- 1-
- Dr. Mario Laurindo, Pâ �rao aS_5ocáar-se �ara a ���!a aç�o �xr o!açao

e

Dr. Elias Mansur Elias,
li mlOstraçao e servIços pu ICOS e In eresse co·

D W'l Ad·' D
mum.

r. 1 s�n
' n rIam, r, Paragrafo único-Igual faculdade poderá ser

��e� L:..f.a, Drb E�e�to outorgado, "adreferendum da' Assembleia Legislativa

Alf erdo P·1ghg�n acD, J r, ao Municipio quando o serviço fôr de interesse co-

re o melro, r o I'
,

f d E t d
sé Vieira Dutra, Dr. Cé-

mum com o Imltro e e outro s a o.

lio Ferrari, Dr. Arno (Continua no proximo numero)

Schmidt.

Fi��fIle��� do ����:��� Socie�81te fSDurtiuD e �e DiuersOes lupißHm�á
Ulisséa Teixeira, Dr.
Oscar Zommer, Dr. Pro-
copio Diario Ouriques.

Igreja de Nereu Ramos
Na proxíma semana

terão lugar os festejos
da benção e lançamento
da pedra fundamental da
igreja de Nereu Ramos,
cujo programa será o

seguinte:
Dia 15-Dia Santo de

Guarda (Assunção de
Nossa Senhora) Missas

as 7 horas.
As 9 horas recepção so

lene de S:Excia. Revma.
D.Pio Freitas, Bispo Dio
cesano, Missa Campal e

lançamento, da pedra
fundamental.
Dia 16-,As 7 horas, Mis

sa seguida da procissão
de São Roque, da cape
la de N. S. .do Rosario

para a de Santo Antonio.
Dia 17-Missas as 7,30

e 9,50 horas.

Durante os tres días

após os ofícios relíglc sos
haverá festa popular em

beneficio das o bras (�

nova igreja, com churra s

cada, caté, bebidas, torn.
bolas, tiro ao alvo,
leilão etc,
Haverá vagões espe

ciais nos trens vindos
de Corupà e' de São
Francisco e bem assim

oníbus de 2 em duas ho

ras e que partirão do
Bar Schneider em Coru

pà e Bar Rodoviario em

Jaraguá.
O' novo templo que

será dedicado a N. S, do
Rosario, terá 46 metros

de comprimento, 20 de

largura e 58 metros de
altura na torre principal
e 22 nas laterais.

Anti-Comllnistas sempre

Reacionarios nunca!
Na Convenção da UD)T, .que foi especialm,ente

.
realisada em Florianopo- secundado pelo sr. depu
Hs, mereceu' os mais tado Bulcão Viana, que
francos aplausos o ape- repetiu a celebre frase

lo do sr. deputado Oswal- do grande leader udenis
do Cabral, para alertar ta: Anti-comunistas sem

os eleitores e a popula pre-Reacionarios Dl'nca!

ção do interior na luta Esse deve ser o lema

contra o comunismo, no de todo udenista.

De passag-em e volta da
Conferencia de União, es
teve algUmas horas nesta

cidade o sr. Dr, Aderbai
Ramos da ,silva, ilustre
Governador do Estado.
S. s, foi recepcionado Depois de uma visita

no Novo Hotel pelo dire- ao G. �. Abdo� .

Batista

torio do Partido Social e PrefeItura MUniCipal, os

Democratico e autoridades
ilustres homens public9S

que lhe ofereceram um al� I seguiram viagem para

moço.
'

Blumenau.

Em companhia do che
fe do executivo catarinen

se tambem vidja o sr. 'dr.
José Boabaid, Presidente
da A�sembleia,Legislati ...a,

Biblioteca Municipal
Conforme j.á. foi am-r

colunas deste jornal te
pIamente noticIado e se ve a iniciativa da ideia.

depreende do convite _

publicado pelo sr, Prefei- ,

,to Municipal, ter� lugar
hoje, as 10 horas, no e

'dificiO da Prefeitura, o

'ato da fundação da Bi,
blioteca

. Municipal.
A solenidade serà pre

,'sidida pelo prof. Louri

'val Camàra, Presidente,

.
da Junta Regional de'

,Estatistica, contando tam-

I
bem com a presença do
sr. Ten. Ildefonso Juve-
nal, 'brilhante escritor ,.... �
catarinense que pelas·

Na hora do

apêritivo, tome
Um C"lice

de

HiTlER AGUIA
Puro

Associação Preííssíc
Dal dos Economistàs

de Santa Catarina

Da Organização Municipal
CAPlTULO I

Dos Municipios

Assembleia Geral
Extraordinária

De ordem do sr, Presi

dente da Associação Co

m�rcial e Industrial de Ja
ragua do Sul, convoco

todos os Associados para
uma assembleia Geral ex

traordinária, que será I'ea

lizada no dia 14 do cor

rente, as 20 horas, no Sa·

Ião Buhr.
G. Rudolfo Fischer.

l' Secretário

Aviso

Convite

Os abaixo assinados pro i- .

bem terminantemente desta

data em diante, célçadas
de qualquer especie, dentro
dos terrenos de sUôS pro

priedades.
Não se Irespol1sabilizando
os proprietarios .pelo que

possa acontecer aos trans

gressores
"

Alto Jaraguá, 22-7-47

Ass.) Eurico Ittner, Oscar
Westphal. FredericoWest

phal, Alvino Schroeder,
Emilio Haffermann, Wal

ter Will, Alfredo Witt e

Rodolfo Borchardt, '

A, Diretoria da Sociedade Esportiva e de

Diversões Tupinambá, tendo reiniciado novamente,
convida a todos os seUR socios, que ainda quei
ram contribuir, para uma reunião, dia 25 (sabado),
no salão São Matheus, onde se tratará de "assun-

tos de intesesse da· mesina.
.

, Outrossim fica avisado que para efetuar as

cobranc:as dos mezes de Julho a Dezembro de

1947, f(ii encarregado o snr. Carlos Schellhase,

que tem plenos direitos de excluir os soc10s que

se acharem em atráso por 3 (tres) mezes de

mensalidades.

VISITANTE
Regressou de Santos

Estado de São Paule em

visita á sua família, o jo
vem PlIulo R,uysam, em

goso de suas ferias, filho
do Snr. Emerich Ruysam,
comerciante nesta Praça.
"Correio do Povo"

deseja-I�e bôas vinQêls. A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«CORREIO DO POVO»
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Doftting;o, DIA 10-8-47 - PAQ.. !

lE�[t1dl� �e �1rn1llDlenIr21 Pracao
O',Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Dtreito
da Comarca de Jaraguä do Sul. Estado de Santa
Oatarínar=Braeil, 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 dsscríminados :

1.)- Um terreno. com casa no mesmo, sito
no distrito ds Corupá, a Estrada Rio Paulo fa
zendo frente na mesma estrada Rio Paulo, fundos
com terras de Emílio Atanazio, a direita com terras
da Waldemar Auerhan e a. esquerda com as de

�'�.'�.'�.�.'�.'�.�.�.'��®!@)�tm u

Germano Auerhan, devidamente registrado, ava-
\EI:�\EI.�,�:�m�\EI:�\EI:�\EI:�\EI;�\EI.�\EI:�\SI.� \SI;�,=,�

Iiado em Cr$ 6.000,00.
'

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, .

e Resi.riados@l...Ac...
Cujos bens constantes do auto da penhora. EI �

� iI".,�
auto de avaliação àe folhas dos autos da referida·· TODAS A§ MOLESTIAS DO ßPßRtlHn ftt�PIRßIÓRID @j COc:e;,'
ação executiva, serão levados Em hasta publica de

L U LU

venda: e arrematação em primeira praça, pelo pre- � E_nc1onntracm 80IiVrn.!O imped�ia� caomV(,;,e'USlo
do �

III��I••eUI.·lço da avaliação.visto é, Cr$·6000.00 (seis mil cru- .a.- @
seiros). Assim serão os referidos bens arrematados

.

por quem mais der e maior lance oferecer, no dia, � POIIOfíll dO nngloU poloinnco � se encarrega de cuidar

hora'e lugar acima mencionados, podendo os mes- t@ a:: a:: L a:: 1:.11: @
mos seremexaminados por quem interesse tiver, no ::s\ O PEITORALMAIS�ONHE(::IDO NO BRA§.IL.®!

do seu estomago.

distrito de Corupä, no lugar denominado estrada �

.

Rio Paulo. E para que chegue a noticia ao con-
��@.;@@.i.@@.;.®@.;.®@.i@@)...®@.;@@l@�®,;.®@J.® J:l

hecimento de todos, se passou o presente edital Aviso
qq.at será afixabdl.b ádil porlta� do Forum, n? lugar de :J!rtPC,PulttU.fi'0,. '''yPe.''� Unudnm 10oos ume e pu ICa o pe o Jornal local 'CORREIO

.

I: I:
• a::

D� POVO". ·Dado.e pas�ado·i::testa cidade de Jara- CALÇA.DOS
-

gua do Sul, aos CInco dias do mez de Julho de

Escrivão o subscrevi. (a) Ary Pereira Oliveira.' I
coloniais.

��� �:��:::it;� :::'á�:���;�:d;:;:�.::N:: : �ão ns m�lnor�s � mais �aratos _�_ri_�n_O_��_'�_m_d_:_çF_õ_.e_�_in_SC_oh_:_�_�
U I Vende-se

I XIDldilll�trr:d�oSc�tçad�§ '�e�:ft� �:J:����[n�i
(Go§c]hl Jrmäos §o A'e I ��:�ento, com pneus

CAIXA POSTAL 11

�
Tratar com o snr.

RAGUÁ DO SUL'. S. Oatarina . ARNOLDO L. SCHMIT.T
.

.

I Jaraguá do Sul
n .., "O n --?'?srfta

.

e 4J a :v..... ._,. ""',. .__ .

.�:=::::::;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:.)\
li li

IL OLIVETTI II

I � f
' �

� �
U !l
�i PRATICA - MODERNA g

li RESISTENTE - DISPONIVEL ii
ii Comércio e Indústria }!'; ii

OERM!,NO STEIN S. A. - JOINVILL:::

...

A mais importante Companhia de Capitalização do America do S',;I

Amortizações de Julho de 1947
No .ortelo de amortização relizado em 31.d. r�lho, fora� sorteadas

a•••gulnte. combmaçoes:

D T.S K O K

YNG

E C H

O abaixo assinado, como
encarregado pelo snr.

Georg Otto Eduardo
e Niemann, convida a to

dos que se julgarem ore

dores de qualquer im

portancia ou objetos do
mencionado Snr. para
comparecerem dentro do

prazo de 30 dias, afim
de regularizarem os as·

surrtos de seu interesse
Jaraguá do Sul, 1.4-7-47

RAULINO NECKEL
-x-

Glaeubiger

K U T I Z E

Todos os titJ.'lo$ em vigor, portadores de uma das combinações supra, serêo
imediatamente omcrtizados pelo capita� garantido a que têm direito.

SÉDE SOCiAl: RUA DA ALFANDEGA, 41-EsquinaQuitanda (Edificio SUICKOp)
Inspetores e Agentes em todo o ,Brasil

des Berro 6eorg OUo
Edaarel liemllDD

Endesunterzeichneter,
im .A. uítrage dess Herrn
Georg Otto Eduard Nie
rnann, 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 Tugen
in Verbindung zu setzen.

Jaraguá do Sul, 14 de
Julho de Hl47.

RAULINO NECKEL

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHER

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

Vermifuga suave e de pronto
.

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n, 1, 2, '3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias

�Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

,
MIRANCOR! para o seu tilhinho.

.

�E um produto los Laboratorios Minancora
- IOINVILLE

nlXIB Bt 106UflßA
o remédio que tem depurado
o sangue d. tres gerações!
Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófu!as
sifiliticas

.

-

-

limEI!!!!!! ii

Onde' ��Z��d������p���_R!e�:'�e�
"

• ôuspensórlos - Sedas �I
E t €" Faz todas as operações bancarias, como selam: cobranças, descontos,

. te., e c. passes, deposltos em contas correntes, deposltos de va.lores, ate. atc.

POIS' ISSO V. S. SEMPRE CONSEGUE NA CASA

Erieo Brubns
Jaarguá do Sul Santa Catarina

.'
ABONA JUROS. AS SEGUINTES TAXAS

Deposilos com juros- ti disposlção+ísern limite) retirada livre

A disposjçiio conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sem avíso até Cr$ 20.000,00 • . .. 6%

Dep. íníclal Cr$50.000,00 cjretiradas sern, s/aviso e-s 20.000,<10 5%

Depositos com aviso-Reto diaría até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas

mjaviso prévio de so dias 5'/.; 60 dies 6'/.; 90 días 61/2'/.; 180 dias 7'/.
Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' /.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o

avise prévio de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

Dep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti

radas semanais serr evíso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.
DIp. limitados-(Limi�e até Cr$ 50.000,00) Dep, inicial Crê 20.000,00 com

retiradas de 3.000,00 cruzeíros semanais sern avlso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sern avíso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/.
o

.

SEMPRE o MESMO 1. ••

SEMPRE O MELHOR! •.•

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AU L1AR
NO TA RTAMENTO DA

SIFILlS".

Conservas de qual·
quer qualidade na"

cional e estrangeira
tem sel;npre em stock

a Oasa Real.

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

e de Cabeça • Roupas Feitas' • Miudezas,;, Brinz • Riscados '

Voils - Chitas E mais MIL ARTIGOS!•
, i

,

Em GU8Ppà aos PP800s Alt'os
,

RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 652

JARAGUÁ DO SUL'
.

SANTA OATARINA
....

.

Preços se... concurrência __
PARA BREVE! MUITO BREVE!. .. Sedas desde Cr$ 3,50 O metro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO" - Doarlngo, DIA 10-8-47

rrefelitlUllra M1illll1llicliIDa! die
Jarag1illá do §1illl

.

ReqLJerimentos Despachados
24-4-47. De ordem do sr,

2382-Josà Facciolla & Cia. Ltd a-firma bras. Prefeito Municipal
transf. de todos os imp. em s/ nome, para a nova torno publico que,
Firma Cerealista Bandeirante Ltda .. como requer. durante o corrente

2383-Conrado Erdmann-bras, licença mandar mês de AGOSTO,
construir uma casa de madeira.Idern. arrecada-se na Te-

2384 - Rudolfo Heinz Kolbach-bras. licença sourarla da Prefei-
construir um rancho de material. Idem. tura Municipal de Ja-

2385-Frederico F. Moeller-bra. licença man- ragué do Sul e na

dar construir um Bungalow. Idem. . Intendencia de Co-
2386-João Pícolli-bras. licença mandar cons- rupá, o imposto so-

truir um xiqueiro p/ criação de suínos. Idem. bre Exploraçân Agricola
2387-Bertoldo Baumann-bras, ·licença man- e Industrial.

dar construir uma casa de madeirá. Idem. . Não satíefazendo
2388-Waldevino Medeiros- bras. licença a.mo- o pagamento no re-

lir um prédio de madeira. Idem. ferido mês, ficará o

2392-Geraldo Schunks-bras. transf. imp, de contribuinte sujeito á
um terreno comprado de Leopoldo Horstmann. multa de 2ú% sobre
Idem. o referido imposto no

2389- Leopoldo Klein-bras. licença mandar primeiro mês, sendo
construir uma casa de madeirá na propriedade de então feita a cobran-

s/ pai João' Klein. Idem. ça judicialmente.
2393-Afonsc Hannemann-bras. licença estabe- Tesouraria da Pre-

leeer-se com uma Alfaiataria. Idem. feitura Municipal de
2322 - Frederico Horongoso-bras. licença repre- Ieraguä do Sul, 1 de I

zar agua suficiente para movimentar um dínamo Agosto de 1947. Ipara iluminação de s/ casa. Idem.
2373-Bertoldo Bruns-bras, transf. imp. de;' Vosgerau-Tesoureiro

um terreno anexo a um terreno de propriedade
-------------

.

do requeren te. Idem., ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;g;;;;;;g;;i;gg;;g;�i;;;�;;;g;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;gg;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;gg;
2395 - Affonso .Piazera-bras. transf. imp. de

D AIum terreno vendido ao sr. Mathias Lescowiez, Idem. re varo Batalha - .MÉDI(:;O
2396 -Guilherme Zastrow-bras. traust. imp. de

um terreno vendido a sra. Elsa Meier. Idem. CIRURGIA PARTOS, l\WLESTIAS, 'DE SENHORAS E

2397-João Binder-bras. transf. imp. de um CRIANÇAS, DOENÇ�S INTERNAS E TROPICAIS,
terreno vendido ao sr. Mathias Lescowiez. idem. DOENÇAS DA PÉLE.

2398-Guilherme Zastrow-bras. requer transf.

. rmp. ds um terreno vendido ao ·sr. Ervino Hans-
- Eletricidade Médica-

mann. Idem. Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

2399-Luiz Hornburg-bras. transf. imp. de Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

um terreno vendido 90 sr. Estevan Vitay. Idem. ,- R A lOS X -

,

2400-Augus�0 Zoz-bras. tra'llsf. imp. de um Diretor. Médieo do Hospital "São José"

terrel��02en���I1��ssré(�tn�g���. ��q����f:��!�:d;:-I :��:::�:::;�:��::��:����:��:�:::�:::���:;:���:�:::����:::::::
ra colocar em frente de s/ casa, ma placa. Idem. ::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2404-Felicio Dematte-bras. licença mandar 11-'-.----'-----�----------_

construir um� �asa ?e madeira. Idem.. 11 Dr Renato W'altep ii
2405 - Olibio Müllsr-braa requer Iicença esta- i!

e .,

.

.

ii
belecer-se com uma Alfaiataria. Idem.

o ii M É D I C O li
2406-José Ramos-bras. licença estabelecer-se Jj CIRURGIA

H
com barbearia. Idem. g GERAL E ESPECIALIZADA il

2407-Martin Finta-bras. transí. imp. de terre- H Com cursos de ap�rfeiçoamento no li
no vendido ao sr. Rudi Zastrow. Idem. !i

. RIO de janeiro - São Paulo e Buenos ires. ii
2408-Andrelino Furtado-bras. licença malldar �� .

Doenças de Senhoras - Partos - �Iinicél l!
fazer pequena varanda no s/ prédio. Idem. ii ��rar �e .

Adultos e Crianças. ii
2409-Rodolfo Romalino Babino-bras. transf. ii Consultério e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !1

.

t duuirid d F
.

R T li TELEFONE N. 3 ii

imp. erreno a quiri o
.
e ranctsco osa.. .dem. ii Jllrllguá do Sul Sta C t

• li
2410-Germano Suessenbach-bras. licença ].'!

. a arlDa
ii

mandar construir uma casa de madeira. Idem.
.

2411...,..Otto Lipinski-bras. baixa imp. de Indús-
tria e Profissões s/ Laticínios. Idem.

2412-Geraldo Hermann-bras. transf. imp. de
um caminhão, vendido ao sr. Conrado Ermann.
Idem.

2413-Arnold_0 Fredrich-bras. transf. imp. de
um terreno vendido ao sr. Frederico Rut. Idem.

2414-":Martin Finta Junior-bras. transf. 'imp, Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
de um terreno vendido ao sr. Guilherme Zastrow. _ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Idem. - Indutotermia -, Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

2415-Leonardo Hertenstein-bras. transf. imp. I
.

. Raios Intra-vermelhos e azUIS. .• 1l!F55:!!!EII!!I!!iEIIiEii!I!!!!!lIJll!lElI�iIEl!llj!!!iEEljEll!i!!i!Ei!!!E!!l11llillli
de um terreno vendido ao sr. Egon Hertonstein. _ I I
Idem.

\-I
.._.:c"r"r"5 (Sezões, Malárias,

2416-Paulo' Kaesemodel-bras. transf. imp. de E::I 1-� lJ �
Impalu,dismo I

um terreno vendido' ao Centro Espirita Araujo Fi- -----------------'----1. I
Maleitas, Tremedeiralgueir��f2 .���·erto Ristow-bras. transf. imp. de Dr. Arquimedes Dantas ==

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

10'-uma serraria adquiridO de Carlos Ristow. Idem. m "Càpsulas Antisezonicas
.

2421-A Comunidade Evangelica de Corupá ••V8GA.e .".- IlIcença para uma renovação ihterna e externa da

_1".'-"
M inancora"

Ims/ casa Pastoral. Idem. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345 iii

2423-Roberto Milcker-bras. licença mandar
Em Todas as Boas Farmacias

construir uma casa elU alvenaria de tijolos. Idf m. t::I 1--
-

.

2427 �illy Mahnke-bras. licença mandar cons- ;;ß um produto dos Laboratorios . M.INANC0RAI
truIr um xIqueiro pi criação de suinos. Idem. CLINICA DE OLHOS _ OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, H 1111 - .Toinville - Sta. Catarina- -l-
ern sr���;.J;���. Andersen..;Dinamarquez vistoria moderna I primorosamente instalada dI li _iii!!BIi!iIiEl!E!iU!i!5!Eli_.i!E!i!!!i!!!!I!l!E.!!iEliE!i!ii!!!!i!ii!!lE!!!!I!!lEl!_L.

2429-Alfredo M:arquardt-bras.licença mandar DR. SADALLA AMIN!�
-------

construir uma caSa de madeira. Idem. CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS!! Declaração
. 2435-Joáo Carlos Stein -bras. licença mandar ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ' li Eu abaixO assinado: morador da Estrada Ha-

construir um rancho. Idem. «Rua Abdon Batista _ defronte "A Noticia"» ii pocusinho, declaro PEllo presente ao publico em

2437-Silves. tre Stizalkowski-bras. licença mandar
'

. ..

raJ que -o r o s bl'II'Z r
.

d' ·d
HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde _ Hora. marcada: 2-4 ii ge, na m,e esp n a a GI por lVI as ou

fazer reforma em sua casa. Idem. ..
_

_II
:: atos qualquer que seja doravante contráido por

2438-Bernardo Grubba SIA-firma bras. licen- .. oinvi e - i� minha muhler'

ça mandar construir 2 casas de madeira para s/ Maria Laube Schmidt, hem como por meus

operários. Idem. I filhos. Itapocusinho, 23-7-47.

Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguá ClinicH �e OI�os, Ouui�os, ·nariz,. fiaruant81 GT_JS_TA_V_0_S_C_HM_I_DT
do Snl, em 9 de Maio de 1947.

Geny Costa· D A
- -

T
resp. pelo expediente da Secret9.ria

r. rlW'l.nlo avares

I Ca·sB de "'·ovel.·S I(6)--------------------- Pofesso Catedatico de Biologia do Instittuto de Educação de Floria nópoli5 �'U

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: Ex-Chefe aios serviços clinicas e clrurgicos da espeCialidade no

.

Hospital de Caridade de Florianópolis, V-t
- -

L
- I

Dp. LUIZ DE SOUZ A. Assistente da professor David Sonson, no Rio de Janeiro.
I orlo azzarls

Ex.lnternC!l por. concurso. da Assistencio PúbllcQ do Rio de Janeiro � Jaraguá do Sul - Bua Domingos It. da Nova�
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- '"

Formado peja Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de janeiro I

se Vidros.'Moldura� para Quadros qualquer

IBL U ME NAU
.

STA. CATARINA
.

tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
.Em estoque e sob encomendas.

Enfeites pa'ra .Caixões Funerários.

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

IE�nt(dl�
Tenha um estornago
forte, usando

BITTER AGUIA

SANGUENOL
CONTEM

OITO ELEMENTOS TÔNICOS:

ARSI;:NIATO. VANADATO.
FÓSFORO, CALCJO, ETC

TÔNfCO 00 CÉREBRO
TÔNICO DOS MÚSCULOS

Os Pálidos DepauperadOS, Esgé)-

tados, Anêmicos. Mães que cri....

Magros, Crianças raquít1ca's re

ceberão a tonificação geral do"
organismo com o

SANGUENOL

O.r . Wal�emiro Mazureehen
e.SA BI S.'BI

Rua MaL Floriano n. 152
\

- JARAGUA

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

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!..::::

t Agradecimento
.

Profundamente consternados co.mu-'
Oleamos aos n<:jSsos parentes, amigos

e conhecidos o falecimento de meu querido
esposo, pai, genro, e irmãos.

Wilibaldo Freíberger
Falecido no dia 1° do corrente com a.

idade de 42 anos, nesta cidade de Iaraguá
do Sul.

A�radecem de coração a todas as pes
soas que enviaram condolenclas, corôas e

flores e acompanharam o enterro, muito es

pecialmente aos médicos Drs. Renato Walter
e V\Taldemiro Mazurécehen, e lambem aos

revs Irmãos Maristas e vizinhos pelo carinho

dispensado ao falecido durante sua enferrnl
.
dade.

Iaragué do Sul, 5-7-47.
Vva. Ida. Freiberger e familia.

IDO f S nm I fi f t uno OnftKSßfiUnü
Allen Verwandten, Freunden und Bekann

ten hiermit die traurige Nachricht, das am 29..

Juli nacht 1 Uhr unsere liebe Mutter, Gross
und Llrgrossrnutter, Schwiegermutter, ôchwes-

... ter, ôchweegerín und Tante

Bertha Bü rger, gab. Klernz
im Alter von 81 Jahren [> Monaten u. 4 Tage
nach kurzem schweren Leiden von Gott den

Allmächtigen in die Ewigkeit abzuberufen.
Wir danken n dieser -Stelle allen unsern

lieben Nachbarn, Familie Brandenburg, Fa
milie Richard Bauer, Gustav Friedemann, Frau

, Emma Blank, Frau Carl Ramthun und Herrn

Willy Patsch. die uns in den schweren Stun
den treu und hilfreich zur Seife. standen, Herrn
Dr. Mazureehen besonders herzlichen Dank
für seine eerrzliche Bemühung'. Ganz beson
ders herzlichen Dank Herrn Pastor Schneider
für seine Trostesworte

.

im Hause, und am

Grabe. Auch danken wir herzlichallen denen,
die unsere liebe Mutter. zur" letzten Ruhesrärre
begleiteten, und Sarg und Grab so

'

reich mit

Blumen schmückten,
Ieragué do Sul, den 29. Juli 1947.

Die trauende Familie
RICHARD BÜRGER

NACHRUF!
• WIlS war men ganzes Leben,

Von meiner jugend an!
. Als Müh, und Sorg gewesen,
So lang. man denken kann,
Hab ich so manchen Morgen,
Und manche liebe Nacht, .

Mit Kummer und mit Sorgen
Des Herzens zugebracht.
Unter Lilien sollst du weilen
Liebe Mutter schlafe wohl.
Musstest hier so Vieles leiden
Doch der Herr macht alles wohl.
Ruhe in Frieden.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«CORREIO DO POVO»
'

- Domingo, DiA 10-8-47 - PAG. '"

BAR NOVO R�a Marechal Deodoro

Proprietário HARRY BLOSFELD
Defronte o Posto Auto Jaraguá

Bar-Bebidas -Restaurante
..... Ambiente agradavel e familiar

�"""""""""",,""""""""""""""""1.""""""""""".""""""

�����'�OOOO�OOOOOOOOOO
. 00

I
';:�

. do distinto público, que acabamos de montar, junto �I.i à nossa Loja Central, 'sita à rua CeI. Emilio Jordan,
69 (Edeficio Fiedler), .

um Denarremente Elétro-
00 Técni-co, dotado dos mais aperfeiçoados aparelhos
00 onde estamos habilitados a executar quaisquer ser-

00 \ viços de consertos, reformas e montagens de apa-

;00
relhos elétricos com radio- receptores, ferros elétri-
cos, fogareiros etc.

'

Para maior confiança dos nossos favorecedores
será oportuno salientar de que o nosso Departa-

·00 mente Técnico encontra-se sob a competente dire-
00 ção do sr, Pedro Mingorance ex-técnico da Gene-

00 ral 'Eletric. 00

"!II '

AUTO JARAGUÂ S,A,

!II
00 . 00
OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO�OO�OOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOO

PARA FERtDAS,

EÇZEMAS,
INFLAMAÇÕES,

'

C O C [ I R A S,
F R'I E I R A S,
'ESPINHAS" ETC.

LOCAIS

INIVfRSÁRIOS:

t'1"
..

Fizeram anos die 4 Vito- Agradeci....nto
rio G.· Lazerls.. Iracema,
MUII�r Copi, esposa do

A Vva. Silvia Uber e Família,
sr. Isidoro Copl; Wiglln- agradecem a todos os que assistiram

do Voígr. Dia 5 Catarina
os ultimos momentos do seu querido esposo

Erschlug e li .srte. Olindi-
e pai, DANIEL UDER, bem como aos

na filha do .sr, João Lyra. que enviaram condolencias, flores e acom-

panharam o sepultamento. '"Dia 6 a' sra. Clara ôcha- Especialmente ao Padre Ambrosio Guíssíade esposa do sr. Ricar- do Seminario Sagrado Coração de Jesus de
do Seheade. Dia 7 a sra.

Álvina .Henschel esposa
Corupá e ao Dr. Waldemiro Mazurechem,

do sr, Waldemar;Henschel. que tão carinhosamente o tratou durante a

Dia 8 o sr, Curr Sievert,
sua entermidade, a nossa gratidão.

digno gerente da filial M ISS �
desta cidade do Banco Domingo, às' 9 1/2. horas.' na Igreja
Popular e Agricola e o Santo Antonio em Retorcida, sera realizada
sr. Pedro Pedroni: meca":' a missa por alma de DANIEL USER.
"Ilico, ainda na mesma da- Convidamos aos parentes e amigos,
ta o sr. Emerich Ruysam. por mais esse ato religioso, antecipadamente

.

Ontem. passou a' data agradecemos.'
natalicia da uma· senho- Vva. Si/via Uber e familia
rtJjt:tlieta Pereira Oiiveira,

�, ;, Retorcida, 5 de Agosto d-e 1947.
dignis�ima eSposa do 'DI'.

1 ... __Ary Pereirà Oliveira, ih-

tregrb Juiz de Direito des-
ta Comarca. "

Ainda na

mesma data o sr. Ernesto
Czerniewicz-' ade-antado·
industrial e a senhora Do�
rà Neitzer, esposa do sr.

Paulo NeHteL, .

Fazem anos hoje os srs.

Luiz Gomes, residente em

Rio Negro e o sr. Oscar
.

Bornhold, residente em Co-
tUpá. "

.

Aos aniversariantes as

felicitações do "Correio
do Povo".

�tQ"ENTO
\'\ttlEIROS

{�

Radio Jaiaguá Lida.
Recebemos a visita dos

snrs.. Werner Stange e

Homero Camargo de Oli
veira, socios componen
tcs dá firma Radio Jara-.'
g.uá Ltda.

,

Em palestra nos comu

nicaram os mesmos que
d,nossa estdção de radio
vai ser em breve uma rea

lidade, pois ja roL efetua
do o seu registo. -

Gratos pela visita.

�

Imposto de Ind. e Profissão
De ordem do

,
snr. Co

letor. torno publico que
no corrente mezde Agosto
arrecada-se nesta Co
letoria,. o imposto acima,
referente ao 2'. semestre
do vigente exercicio.
Os contribuintes que

não satisfazerem seus pa
gamentos no praso mar

cado, poderão satisfaze-lo
no proximo mez de Setem
bro com' a muIta de 20%.
Terminados os supra ci.

tados prazos serão extra
idas as certidões de divi
das para a cobrança exe

cutiva.
Coletoria Estadual de

Jaraguá do Sul, 1 de

A2'osto de 1947.
. Heleodoro Borges

.

escrivão

Esportes em Revista sua vez não poupará es

forços pare repetir a faça
nha de 23-2-47, na qual

por H. Ramos derrotou sen conrradíror.
.

'Sant. Calarila 10 Sul Ame- Canpeonato Brasileiro e Sul. A. pelo" score 2 de 2 X O�'
ricano De Alletismo. mericano de Voleiból � C. A. Baepensti. pa-

Na semana de t: á 7 de No périodo de 23 a. 26 re �sse encontro nao con-
,

Setembro vl vindouro, se- do correnre, sob 05 euspí-: taré ,��m ?. presença de,
rá levado a efeito ne ca- cios pe Federação Paulis- �eu PIVO! que por mo-.

,

pital Gaúchaço Cernpeo- ta de Voleibol e Departa- tIVOS .alhe�os a sua vonta-�
neto Sul Americano de mento de Espórtes do' Es- d! deIxara. de defender as

Atletismo, no qual toma- rado, será levado a efeito, cores alví-celeste.

rá perte a Federação Atle- o campeonato Brasileiro Resultados d� Toda Parle
fica Caterlnense, sendo de Voleiból, com a parti- ,Sab�d(), du! � em Porto

desde já selecionados os cipaçäo Provável dos se- .l\legre. S. J�os� 5 X �a
atlétas que representarão segulntes Estados: Minas, cional O. Grêmio 2 X For-

nósso E-stado no magno Estado do Rio-S. Paulo- ça e Luz ,0: ,

certame Atlético. D. Federal e Território do Em Fpólís : AVâ� 4 X

FOGO SIMOOUCO Gueporé. P��I� Ramos 2
.. !J0als de

Do cemitério de Pistóia O certame Continental, .Flllpinho 2 � Tlão 2 pa-

na Itália onde descançarn nos porá em confronto ra o Avai Lézaro e Cho

eternamente muitos dos com os representantes do colete pera o Paulo Ra-

nóssos valorosos pràcl- Perú, Uruguai, Argentina, mc;;.. (d·.3 ) R'
nhas, que deram heróica- Chile, e Paraguai, entre 14' oml�g�, Ia , no 10

mente a vida pela Pátria, e 24 de Setembro próxi- de Ianeiro : Flamengo .3 X

sairá o Fôgo Simbólico mo vindouro. B?nsucesso 2: Canto d?
pare Roma e dai através RIO 3 X Oleria 1. Flumi-

do Atlântico para o Brasil. JOGOS de HOJE -nense 4 X Madureira 3.
RIO. Vasco X Bangú. Vasco' 4 X América 2.

BITTER AGUlfl"
Fluminense X América Botafogo 4" X ßengú 1-
Olária X Flamengo Rota- Em S. Paulo: Ipiran2'a

se eleva pelas suas fogo. X ßonsucesso Canto 1 x Nacional 2. Santos 1.

qualidades estomacaes. do Rio X S '. Cristovão x Iabaquera 1.
FPÓUS Aval X Figueiren· Em Curitiba: Coritiba
se Bocaiuva X Caravana 2 x Palmeiras 1-

Sociedade Esp'ortiva do Ar. Em Porto' Alegre: Inter-
CORUPÁ' nacíonalã x Rf'!nner O.

G.uarani Hoje, no campo do D. Em Belo Horizonte: A-.
Declaração Pedro F. C. em Corupá, mérica 3 x Sete de ôe-
Por motivo de a So- teremos o sensacional en- tembro 2 .. Vila Nóva 3 x'

ciedàde Esportiva Gua- contro pebolístlco entre os Siderurgia 1-

raní áchar-se com um velhos rivais C. A. Bae- Em Recife: Baia õ x

número suficiente de so- pendi desta cidade eo D: Santa Cruz 1.

cios, a Diretoria resolveu Pedro F. C. da vlsinha Em Fortaleza: Ceará l'
elevar o preço da

. jó.itl, vila. x Fortaleza 1-

que ora vinha sendo de .

O' march, muito prorne, Em �ão Salvador: S.

Cr'.25.00, passando a re, devendo comparecer ao Cristóvão 2 x Guarani 1�

Cd50,OO. Essa alteração já aguardado encontro, Em Itala]: Paula Remos

entrará em vigor a par- grande numer,o de aporeci-) [Fpólls) O x Combinado

tir de I: de setembro adores do bel esporte bre- lraialense 2.

próximo. tão. Em Florianópolis: Até-
O D. Pedro .F. C., favo- fico 3 x Caravana .do Ar

rito da t�rde, visto prell- 3.',
. .

BITTER. AGurA
er '�m sua própria cancha .: Em 'Iolnvile: América
-e enlmedos por sua gran- 2 x Caxias 2.

é a vida do seu es- de
.

torcida. tudo Iaré pa- "

Gõals: Cocada e Vico

tornago. ra -levar de vencida 'seu pàra o América Nhônhô

____ .
leal antegonista, que. por 2 para o Caxias.

_______________II'_IIIIr. de�t� ir�nia5d�e ����e��Ei'
Maquina Fotografica
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A. DIRETORIA

(
;.

Milho Amarelo
":_.:::: ':-_'::::::: -.-:.!_-:::: :-:::: :::: "_-:::::: •

..

..

ao menor preçó da

praça vende

EngenhD RAU Limitada

«Voigtlmnder», 6x9 - fole com est,jo
Vende-se

t.:.e tratar na Livraria Central. Rua Getulio Vargas

oA V I 5 Edital
Tenho o. prazer de comunicar aos meus freguêzes

. e á praça em geral, que com a presente data, a oficina .

mecânica do Sr. Lothar Sonnenhohl passará a funcio
nar com a nova firma Elfi' Sohn" Bendhack. Desde
já agradece vela atenção dos presados clientes '

E. S. BENDHACK
Jaraguá do Sul, 1-8-47.

ENGANO
Achando-se prejudicado o Sr. Carlos Mayer,

pede-se o especial obsequio á quem recebeu por

engano um CAPOTE na noite do bãile no Salão
Sohn, dia 26-7-47, entregar mediante gr.atificação
ap mes:no, sr. o referido CAPOTE.

.

Estrada Itapocu Hana
CARLOS MAYER.

IEln]am «)) §a1hl21o., (Marca Registradà)

·Virgem Especialidade
S�6Ã� ylRCfAt

. '.

ESPECIALIDADE

o ideal para casinha, lavanderia e lavadeira•

........................................0. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


