
A ultima hora sou

bemos que o sr: A
fonso Stricker, preso
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Sta. Catarina - N. 1.450 também deixou o di-
retorio deese partido.

P O bIT I a fi O�I�?c�!o�!�!!�'A U.D.N. invicla ANZOL E
do pelo sr. deputado Ar- O di torí d UDN b'd íestí olho E�PADAtur Müller, na Assembléia .

Ire ono a , ce 1 o res IVO ac 1- �
Já o eleitorado vai com-I -x- Legíslatíva, em 19 de a?ompanhado dos can- mento.

preendendo quem nesta Causou grande reper- Setembro, em defesa da dídatos a Vere.adores Nos comicios falaram Chamou muito a eten-

campanha pela constítu- cusão a escolha dos produção agro-pecuária, tem. �fetuad? d�versos os snrs. Francisco Fis- ção o fato dos populistas,

cionalisação do muní. candidatos aos cargos tem tido no Estado e Ió- com�c�o� no ínteríor d.o eher Filho, numa pro- domingo ultimo, qua nd o

cipio lhe 'fala a verdade, eletivos de Lages, onde ra dele a maior reper- mUnICIpIO! tendo recebt- funda demonstração de excurcionaram para Gari-

Se de um lado a UDN a UDN está com grande cusão. Dezenas de jor-I do B:_s maIOres. d�mons- fé democratica e da baldi, levarem diversos

se apresenta com um probalidade de vencer naís o publicaram e o traçoe.s de solídaríedade grandesa do partido; o anzoes. Parecia que iam

programa de governo as eleições. Os candída- diretorio municipal tem P?r. parte. das popula- sr. João Lucio da Costa pescar, como no tempo

que tem recebido os tos são os seguintes: Pa- recebido constantes pe- çoes rurais, candidato a Vereador da ocupação po'l i ci aI,
mais francos aplausos ra Prefeito, sr. Henrique díd d I que explicou a razão quando o sr. prefeito e

1 os e avu sos com o D' ltí ti porque, como' ídealísta
de toda a população, ve- Ramos Junior e para mesmo.

ommgo u Imo es 1- seus companheiros, usan-

se dos outros uma serie Vereadores os snrs. Car- Ainda agora, o sr. Ruy
veram em Rio Cerro, que foi da extinta ação do os carros oficiais iam

de promessas que cairão mosino Camargo Araujo, Olympio de Oliveira, re-
onde realisaram tres co- integralista, não acom- fazer suas farras.

logo apôs o pleito, ou a João Pedro Arruda, Cel- sidente em Curitiba, micios, tendo falado ao' panhou o PRP na sua Estou até para dizer,

místííícação dos eleito, so Ramos Branco, Ar-I enviou ao diretorio povo sobre o seu pro- ambição politica, o sr. que eles tem saudades

res com truques que se mando Ramos Carvalho, da U D Numa car- grama de administração. Artur Gumz, que Iez daqueles tempos, mas o

devem de�mascarar.. Rugeno Figueiredo, An- ta, da quai extraimos os
Não somente por apre- uma saudação aos can- povo não. O que nos ve-

Quem lê o.s boletíns g�lo. Arruda, .

Edmundo seguintes topicos: "Ve. sentarem um programa didatos a prefeito e ve- mos na atual campanha
do PRM (!'artId<? de Re- Ribeiro, Eugen�6 Augus: nho por intermedio desta,

de a dm i n ist r a ç ã o readores e por ultimo o politica é o retorno ao

presentação MIsturada) to Neves, Joao PueCI, respeitosamente' solící- de acordo com as neces. sr. Artur Müller, que em sistema então em uso: e

fica s�m _sabe� com que Eroti�es Vieira. Lemos, tar um exemplar do Io- sidades locais, como pe- Alto Rio Cerro falou du- pescaria e a ameaça. Sim,

ag�emlaçao V�ll as urna�, Henrique da
..

SIlva Ra- lheto que contém o dís -

la sua linha de conduta rante uma hora ao povo os populistas pescam em

pOlS_ as r�ferldas publI- mos, Otto Vieira e Wer- curso pronunciado a 19 partidaria leal e sem explicando a vida polítí- agues turvas e os pesse-

caçoes nao mencionam ner Heoschl de Setembro, pelo sr. de- ataques pessoais aos ca do municipio a partir distas ameaçam. Uns dei

� no�e ou legenda par- -x- putado Artur Müller, a-
adversarios tem a atua- de 1950 e explanando o tarn anzoes com iscas

tídaría.
.

Tambem os escolhidos de fim de, baseado neste ção dos udenisias rece- programa de governo. gordas para ver ee os

ApFesenta-se �1I os Joinvile darão uma gran- retrospecto afirrnativo e peixes ainda pegam, ou-

candidatos, mas nmguem de vitoria para a UDN. real da situação em que 50 d
· tros sacam da espada e a

sal?e quem os apresenta Foram escolhidos: Para se encontra .o municipio, anos e servIços poern nO' peito dos edver-

p�IS para enganar O' e- Prereíto.Ioão CollilU Para poder elaborar comentá- BIsarios
e do povo, dizendo:

leítordo usa-se desse Vereadores, entre outros: rios na imprensa paulís- ao rasi .
assina, ou morre! Ou

estratagema.
.

Paulo e Af.onso Jahn, ta e paranaense, onde assinas esta renuncia, es-

Qua!ldo R.. ntJ?leo. el�!- Alfredo ZImmermann, milito. e que de valor te manifesto de solíderle-

toraI. e d�;udenIs.ta�.!Üz- FrallC�SCQ Eherhardt, serão aos eleitorados Em 15 de outubro de-I cula de cerca de 25.000 dade, ou Je liquldarernosl
se que � es�@i"l fMriüio Eugenio Boehm, Drs. bandeirantes e arauca- correram 50 anos do es- alunos. Assim andam colhendo

q�em recomenda üs, can Pl�cido Olimpio de Oll- rianos, que se encontram tabelecímento dos Irmãos Ao rev. Padre Alberto, assinaturas, usando até o

dld�tos e, quando e p�- velr�, Manoel Fontes e no mesmo estado que o Maristas no Brasil. virtuoso Vigario da Pa- nome do sr. prefeito pera

l>ulI�ta, a apresentação Xavier Arp. de Jaraguá," Foi por isso uma da- roquia, devemos ter es- tal fim.:A ameaça vel

e Ieíta em nome da ou- -x-
. . . . . . ..

ta grata aos brasileiros sa Congregação a dire'l desde o infeliz pro fess,o r,
tra, agremiação Na Assembléia Legisla- "Sem outro motivo, e e tambem a Jaraguá do ção do G. E São Luiz, a eterna vitima da pollri-
E assim um partido tiva, houve uma cena de expectativa de novas or- Sul, onde a Congregação que por certo honra mui- 'calha, até o mais humilde

sem bandeira, que [un- pugilato entre os deputa- dens, firmo com estima conta com um modelar to os estabelecimentos de lavrador.

tou as sobras dos demais dos Armando Calil do e apreço, e faço votos estabelecimento de en- ensino catarinenses. Uns pescam, mas vül-

para iludir. PSD e Sàulo Ramo� do de vitória ao eleitorado sino, que é o G. E. São Entre os Maristas con- tarn de sarnburäs vazios.

A União Democratica PTB. democratico de Jaraguá, Luiz. tam-se ínumeros [aragua- Os pessedlsres arnea-

Nacional desautorisa Começou com apartes e que naquela area de- A fundação dessa or- enses, filhos das mais çam, mas tem o odio dos

qualquer uso de sua le- um tanto violentos. quan- vastada pela ditadura, a dem foi em Fr-ança, em tradicionais Iamilías 10- ameaçados.
genda para propaganda do o primeiro dos reíe vida renasça com IDfl'S 1817, pelo veneravel cais. Os udenistas saem pelo
politica, pois somente o ridos chamou o partido viço e exuberância, Champagnat, tendo sido Hoje os Irmãos Marís- interior pregando liberda

seu diretorio legitima- trabalhista de traidores dentro de uma lei de aprovada em 1836, pelo tas festejam com uma dee justiça.
mente registrado pode no que foi retrucado pe: Igualdade, Fraternidade papa Gregório XVI. fe�ta a data, havendo E por isso que de to-

falar em seu nome. lo segundo. e Liberdade, principal- Dedicando-se exclusí- MIssa Campal e uma con- dos os recantos do muni-
-x- Os dois se acharam mente esta liberdade 0- vamente a educação e I ferencia s?bre a data pe- cipio o povo vem expon-

J!Í� está sendo processa- no meio do recinto e nipotente, criadora de as Santas Missões, irra-lIa dr.ArqUImedes Dantas taneõmente cerrar fileiras
do O' registo dO' nQvo dire- houve troca de sücos e nações robustas. maior diou-se logo pelo mundo Á_ Congre�ação do� em torno de seus candi-

torio da. UDN em .Ja.ra- pontapés, até que foi das nossas necessidades no seu benéfico aposto- �rmaos MarIstas, 8;qm datos.

guá e f�cou constitmdo suspensa a sessão para e cujO' preço é a eterna lado. dando instrução a e represtntada pelo dlre- Tüdüs estão fartos de

da segumte forma: Pre- que se pudesse implan- vigilancia". mocidade e convertendo tor rev. Ernesto José, promessas e não temem

sidente-Arnoldo Leonar- tar ordem.' A carta acima está na ao cristianismo os impios. que com muito brilho su- mais ameaças.
do Schmitt; vice-João administração a' disposi- perintende o acredi- A propria historia mun-

Otaviano Müller; Secre- ção de quem queira ve- Segundo o "O Arauto", tado estabelecimento

dei
dial nos enssina que no

tario-Juliano Stinghen;
NO ALVO rificar sua autenticidade. periodico dos alunos do ensino e aos demais Ir- final, os que pregam a

Tesoureiro-Ottü Schnei- grupo a que acima nos mãos, o "Correio do Po- verdade e a justiça, sem-
der; Membros-Albano

• • •

referimos, foi a pedido vo" sauda efusivamente. Dre venceram embusteirüs

Kanzler, Adolfo Emmen- A manteig:t já subiu de de Dom Silverio Pimen- e tiranos.

doerfer, Alfredo Emmen- preço e consta que o açucar ta, Bispo de Mariana, Brederodes.
doerfer, Alfredo Benken vai subir tambem. l'da hora do que em 1897, vieram pa· ßhono f!lml"II"!lroor�f, Arnoldo Krueger, Sobe tudo nesta vida, aperitivo. tome ra O Brasil os primeiros U U U
Alvmo Hadlich, Ervino Sobe o avião para o ceu, 5 Irmãos e instalaram o AColetOJ'ia'Federal ávisa
Menegotto, Frederico Sobe o preço, a comida, Um Calice ..

l' C aos abaixo mencI'onados
Cur-'t Alberto Vasel Faus.

prImeIro co egIO em on-

De um povo que vive ao leu. de h d C M'
tino Rubini, Evaldo Se- Õ��a�s� o ampO', mas

ve I'n He 'li R E enquanto tudo encarece,

L
r, rml O amos, Já não se vê mais moral, BITTEß Al!UIA Hoje, esses benemeri·
ourenço Gressinger Só a vergonha é quem desce, i!\'u tos educacionistas con-

Leopoldo Safanelli, Ma: Numa terra que vai mal. Puro tarn corc.1200Irmãos diri-
rio Nicolini, José Ers- gindo60 estabelecimentos
ching, Tarcisio de Oli- Waldir de ensino primário e se-
veira Motta. Do "Diário da Tarde" cundáro, com umamatri-

Illcís um

AVISO

ANO XXVIII - JARAGUÃ DO SUL Domingo, 19 de Outubro de 1947

para comparecerem com

urgência naquela Cole
toria:
Alberto Mengarda,

Bernardo Waholz, Anto
nio Borges, Augusto To
melin, Tomaz Menell,
João Silveira.

É expressamente proi
bido entrar sem nossa

licença, derrubar palmi
tos, tirar cipós etc. em

nossas propriedades,
Não nos responsabilisa

mos pelo que possa a·

contecer aos infratores.
RUBINI IRMÃOS UDA.

Pedras Brancas

o Sr. Leopoldo Janssen deixou o P.S.D.
Soubemos de fonte se

gura que o sr. Leodoldo
Janssen acaba de renun
ciar, irevogavelmente, O'

cargo de membro do di
retorio municipal do

�artido Social pemocra-J O que não resta duvi- te conceituado, já ten
tlCO. da é que aquele partido do exercido diversos
Não sabemos o� moti- perdeu com a saida des- cargos públicos, entre

vos dessa renunCIa, mas
certamente ele as dará

se
. eleme�t�, um dos os quais o de Intenden-

a quem o caso interes- malS prestIgIOSOS mem te Distrital, Juiz de Paz

s!lr' bros. Industrial, altamen- e Delegado de Policia

deve essa renuncia ter
uma grande repercussão
em todo o municipio.
Nós apenas espera

mos que o sr. Janssen,
uma reserva moral do

municipio, onde sempre
gosou de justa estima,
continue a prestar a Ja-

raguá a sua colaboraçãO'
politica que é muito

presada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO»

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidadeS.A.
Matiz: .J O INVILLE

(Sob Adminístração do Governo Federal)

P... " ••ISA BIS.t... I!lEfSUIIIA
••lnr�••1 III EI•••UI:

Uma lir.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos .

•,altE1... DI .181�.

COIIRA CISPA.
QUEDA DOS CI·

BElOS f DEMAIS

AFEC�OES DO

tDURO CABELUDO.
�'J<)N,lêo 'C�APILAR

'POR E��ê'�rt�CIA

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIRA MINANCnRA

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

gos á preços vantajesos,
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguá .

--------------------------------------------.---------------

Rua Mal. Floriano n.: 152 - JARAGUA

para crianças de

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas diversos tipos
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA V. S. encontrará

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
na Oasa Real.

Vermitugo suave e de pronto.

servindo até 50 metros da profundidade.
efeito Dispensa purgante e dieta!

Artligo§ IE]etrncÜ)§ jara ((J) lar
SERVE PARAM��A�.Q�E� �D��E, CONFOR-

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e VENOEM",,:, SE Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!

ARANDELAS.
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz a Duas, carrocerias de remedios

_
força de qualquer capacidade. caminhonetes quasi DO- Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA

A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a fl.ualquer vas, sendo uma fechada,
,

MINANCORA para o seu tilhinho.

pedido de instalação de luz e força. propria para viajante,

I
E um produto dos Laboratorios Minancora

C
-

� �
Tratarp�STO KARSTEN

J_O__I_N_V_I_L_L_E_, _

asa de MoveIs Tenha um estornago _ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�

Vitório Lazzaris forte, usando C· h t li CLINICA DE OLHOS - .OUVIDOS
- �ARIZ E GARGANTA, H

� Jaraguá do Sul -

_

Rua Doming:os R. da Nova� BITTER AGUIA PURO amID on8 es II
moderna e primorosamente Ißslalada do

ii

� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-� ...�...

VENDEM-SE duas ce- ii DR. SADALLA AMIN ii

I
se Vidros. Molduras, para Quadros qualquer

I
;;� �) minhonetes, em perfeito H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii

tipo, - CAIXOES FUNERARIOS : Milho Amarelo :� est�do. Inf<?rmaçõ�s na ii' ESTADOS DE SANTA CATARINA'E PARANÁ li

, ,_

Em -:s�oque e sob encomendas. � '::::::'.'::::::::'._:::::::_.'::::::::'::::: �S Sociedade Gra!lCa Avenida Ltda, ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» H
Enfeites para Caixões Funerários. :

�:
Av. Getulio

varo
gas, 350 H HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 H

CI
O

: ao menor preço da : - li ..Joinville _ li
: praça vende : ��..

-

•
..

Dr Arq·ul·medes· Dantas
� Engenho RAU Limitada � Lure seus males e poupe' seu

� ...

• !ii�: bom dinheiro comprando na

••••G... F������AM. H���A D.r Wal�emiro MalUreC�en
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Mb Papel crepen branco

c::::I Recebeu Sociedade Grafica Lida.

Banco Popular
00 Vale do Itajaí

e Agrícola
Matriz: BLUMENAU

fLlXIB Df 106UfiRA
o remédio que tem depurado
o sangue d. tres gerações I

Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifiliticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE O MEL.HOR!. •.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR

NO TA RTAMENTO DA
SIFILlS".

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização
- Raios Intra-vermelhos e azuis.

Clinico de OI�os, Ouvidos, nariz, 6arnanla
Dr. Arlftínio Tavaii'es

Pofessor Catedratico de Biologia do Instiltuto de Educação de Florianópolis

Ex-Chefe llIos serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro,

Ex-Interno por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

I
formado pela faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. -CATARINA

Figurinos Novos
,

Ultimos modelos

Na Socied. Gralica Avenida Lida.

De ordem do sr.

Bitter Aguia Puao Prefeito Municipal
torno publico que,

se encarrega de cuidar durarite o corrente

do seu estomago. mês de OUTUBRO,

_"-l�U'\oo'__""""O(I'lI<I_'___�"""""'''-'''''''<!''''''''� .
. arrecada-se na Te·
sourarte da Prefei
tura Municipal de Ja
raguá do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, o íjnposto PRE

DUL, 20 Semestre.
Não satlsfazendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito á
multa de 20% sobre

o referido imposto no

primeiro mês, sendo
então feita a cobran

ça judicialmente.
��Tesouraria da Pre
feitura Municipal de

Iaragué do Sul, 5 de
Outubro de 1947,

&. Vosgerau-Tesoureiro

:ntes de V. S. comprar seus moveis,a
visito, sem compromisso, a nossa loja,�
onde encontrará, para pronta entrega
e a preços reduzidos :

_

TRIOS ESTOFADOS em couro, veludo e gobelin a partir de Cr$ 1.300,00.

DIVÃS ESTOFADOS em veludo e gobelin desde Cr$ 400.00.

j POLTRONAS de radio e de balanço estofados em veludo e gobelin a partir
de Cr$ 250,00.

COMPLETO sortimento de tapetes para todos os fins, gongoleum, trilhos

a preços módicos.

CAMAS PATENTE de alta reputação para casal, solteiros 'ii de crianças.

ESTRADO DE AÇO americano e galvanizado nacional.

COLCHÕES para cama de solteiros e de casal a partir de Cr$ 120.00.

11••IARla eRIIIIRe ·DE JULIANO ST.lNGHEN

Rua Marechal Deodoro N. 319 JARAGUÁ DO SUL

1 1.: .

Casemiras - Linhos - Sedas - Tussores - Chapéus de Sol

e de Cabeça - Roupas Feitas • Miudezas Brinz - Riscados -

Voils - Chitas E mais MIL • ARTIGOS!

.

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar; Indaial, Ibirama, Itoupava,
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeie e Rio de Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS �Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre balo.
í disposiçäo conta especial-(sllimite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sem avíso até e-s 20.000,00 • , '.' 6%

TIDep. inicial Cr$50.000,00 cjretlradas sern. s/aviso e-s 20.000,00 50/0

�Depositos com aviSO-ReI. diaria até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas

mjavíso prévio de 50 dlas 5'/.; 60 días 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dlas 7'/.
Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 61/2' l ; Por 12 meses 7'/, Deverá ser dado o

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

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

radas semanais serr avise até Cr$ 1.000,00 5/12,/.
Dep. limitados-(Limií"e até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

Iiretiradas de 3.000,00 cruzelros semanais sern avíso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00) . .: '::�. inicial cr$ 50,000,00 com

retiradas sem eviso até 5.000,00 cruzeiros semanais. �
.. .. 7'/.

Faz todas as operações bancarias; COIT'IO seJalT'l: cobranças, descontos,

passes, deposltos elT'l contas correntes, deposl1:o. de valores, etc. etc.

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO

======Serviço atencioso e rápido======

Ao Publico:

Prefeitura Municipa
de Jaraguá do Sul

IE�[t(dl�

DE PESSOAS TÊM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIFllIS ATACA TODO O ORGANISMO

o Figado, o Baço, o Coração, Co

Estamago, 08 Pulmões. a Pele

Produz Dores nos OSS08, Reuma

tismo, Cocueira, Queda do Cabe

Jo Anemia, e Abortos,
Consulte o médico

• tome o popular depurativo

ELIXIR 914
Inofensivo ao organismo. Airada
.,el como um licõr. Aprovado co ..

mo auxiliar no tratamento da 51-

FILIS e REUMATISMO da mes

ma origem. paIo O. N. S. P.

Em Gueppa aos ppeOt.lS Altos
RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 652

JARAGUÃ DO SUL SANTA OATARINA
__ Preços seift concurrência .....

PARA BREVE! MuiTO BREVEI ... Sedas desde Or$ 3,50 o metro

CASA TOBIAS

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2709-Adão Kviatkovsk-bras. requer traust.

imp. terreno adquirido de Lauro Carlos Blunk. OITO ELEMENTOS TÔNICOS:

Como requer.
2710--Angelina Piazera Carstens-bras. requer

transf. imp, terreno vendido a Olibio Müller. Idem.

2711-Bauer Schulze, requer transí. imp. ter
reno vendido a Alberto Bauer. Idem.

2712-Bebidas Boss Ltda. requer licença para
estabelecer-se a rua Presidente Epitacio Pessoa,
com Industria e Comercio de Bebidas. Idem. Os Pálidos Depauperados, Esgo.

2713-Silvino Piazera & Cia. requer averba-

ção nos livros de lançamento desta repartição em tados, Anêmicos. Mães quecriam

virtude de ter sito dissolvido a sociedade, e conti- Magros, Crianças raquíticas re-

nuar com I) mesmo ramo o socio Silvino Piazera. ..,

Idem.
ceberão a tonificação geral do

2714- Gustavo Adam-bras. requer baixa imp,
de Ind. e Profissões sobre agiota. Idem.

2715-Angela Bortolotti-bras. requer transtjimp. terreno vendido a Oscar Milbrantz. Idem.

2715-Guilberme Grützmacher, bras. requer

transf. imp. terreno vendido a Walter Krutsch.

Idem.
2717-00nstantino Rubini-bras. requer transf.

!=!i=;;=iiiE!iii!ll�ii=ll=ii=!!=I!=!!=ii=mE!!!!iI;:!

imp. terreno adquirido de Frieda Wackerhagen l'I'loF b
m

Hruschka. Idem.
0.0

e res
.

(Sezões, Malárias, 0.0

2718-Mathias Ponstein-bras. requer traust. 101'10 Impaludismo III
::;

Maleitas, Tremedeira:::

����. terreno adquirido de Faustino P. Rubini.
III _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ III

2720:-Leopoldo Blese-bras. requer transt. irnp.•il: "C I A t"
" !ii

terreno adquirido de Apolinàrio Frtdolino, João �: apsu as n rsezomcas I�
Tereza e e Vitorino Martins. Idem. III

:::

1721�Erwirio Schmidt-bras. requer transt:� M inancora" I
imp. terreno vendido a Adão Kiatkowski, Idem. I Em Todas as Boas Farmacias '1'1.010

2722-0rlando Araujo-bras. requer baixa imp, !ii
-

�

so�re um. carr<;> de frete, em virtu.d� .de ter trans- 10,'I'Ê um produto dos Laboratorios MINANC0RAIII
ferido residenoia para outro mUlllCIpIO. Idem. 0.0

0.0

2723-B�r.toldo Braun-!:>ras. requer transf. imp. 1�._.._:-_:!��.�!.!!.2....::,,��,,�,�,!!.:::,,-,._.�..1I1
terreno adquirido de Henrique Hoepke. Idem.

o.ol;;;;;;;;õlõ=U=II_m;l=m;;;;;;;;;=;;_u=m;;:;;;;ô:m=.I=;.;;o.o

2724-Amelia Piske-bras. requer transf. imp.
terreno vendido a Arnoldo Píske. Idem.

s:g,(W��W�WWws:::�r.!ll!lWWWWWWWWW>::9:<

2725-Eduardo Kellermann-bras. requer lieen-
t:;:6..'S2Z::S�m:sm:s2Z::Sl::6::S��m:sm12:::6:���l::6::Sl::6::Sm:sm:s��

ça construir uma casa de madeira destinada a!. Adolf Herrn. Schultze 1Il.
����!��.e�:�� propriedade sito a estrada Itapo :: MARCENARIA EM GERAL 00

2726-Bauer Schultze-requer averbação nos 00 00
lançamentos dos imp. de Ind. e Profissões em

Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da

virtude de continuar em duas firmas individuaís, I
CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00

ficando o socio Alberto Bauer com a Torrefação
Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00

e Moagem de Café e o socio Alfredo Schulze com
de Mob�lias, especialmente para escritorio. 00

a Padaria. Idem. 00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE: 00
.2740-Gertrudes Moser-bras, requer licença 00 Dormitarias, Salas de Tantal' 00

mandar construir um Galpão em alvenária de ti· W Cópas, Escrltorios, Moveis rusticos e outros. �
[olos, nos fundos' de sua casa existente a rua

l::6::S
MOVEIS AVULSOS COMO

�

Presidente Epitacio Pessôa.

Idem'l
00 Cadei�as

: m
2741-Alfredo Schulze-bras. requer transf Poltronas fixas e giratorias �

imp. terreno adquirido de Alberto e Demetr io Mesinhas de centro e para radio
. 00

Maioehi, edeficado com uma casa de material. E entre muitos antros. a �Idem. s:g,( Caixa Registradora marca "RECORD"

2744-Domingos Pedro Pasa-bras. requer
t:;:6..'S At d I f" b

'

baixa imp. sobre sua casa de Fazendas a vare]o, 00
ama a ipe a sua e iciencia, su stitu 00

W
. indo as Caixas Registradoras de W •

sito a rua Nereu Ramos (Corupà). Idem. 2:6::S elevado custo.-o------- t:;:6..'S
.

2745-Carlos Murara-bras. requer baixa imp. 00 Toda a Mercadoria á pronta Entrega 00 �-------------------.

sobre sua casa de generos alimenticios sito a es- 00 RUA RIO BRACO, 964 _ TBLEFONE, 73 00 VENDE-SE-
Na Barra do RIO

trada Ano Bom. Idem. 00 Jaraguó do Sul . Sta. Catarina 00
. Cerro, uma casa com 13 morgos de

2746-Affonso Mahnke-bras, requer baixa imp. �WW�.W
W>::9:<s:g,(Iäl>::9:<s:g,(�s:g,(WWs:g,(s:g,(>::9:<W

•

terra, contendo qued.a d'agu.a para
sobre sua Carpintaria. Idem.

t:;:6..'S�2:6::St:;:6..'S����2:6::SII:���2:6::S2:6::S2:Z:S�m:sm:s

2747-Ervin Becker-bras. requer baixa imp. sobre

. movimentar uma pequena industria.

sua casa de Fazendas a varejo e Alfaiataria, bem
Tratar com o Snr.

como de uma bicicleta lançada nesta repartição. A V I S O RICARDO ZUMACH o Rio Cêrro

Idem.
2748-Godofredo Hein-bras. requer licença

para estabelecer-se com Selaria a estrada Isabél

(Corupä). Idem.
2749-Alberto Langer-bras. requer transí, imp. Ao lado do HOTEL JARAGUA - Rua Marechal Deodoro N. 587

terreno adquirido de Alberto Koster. Idem. Comunica aos seus distintos amigos e fregue-
.

2750 Frederico Schwetner-bras. requer baixa ses que estamos efetuando venda de gasolina Esso,

imp. sobre um caminhão para fora do município. e Oleos e em breve teremos seção de lavagem e

Idem.
. .

lubrificação e consêrros de pneus.

::::�J:�t;::�1��;ol;�1��o���;;:������;· __ --:--
__ o=p;r;;;;;op;;r�i;;et�a;;ri;;o�:;A;;;N�T=O-N_.I-O-S-C-H-M-I�T(;l=p=�=:::=:=:::=:=:::="-f=:::=':="�=:::;'I';'�;'�;::::=':=�'�:::\:::-=r:�;:;"'::;�=:"'"

Wille. Idem.
se eleva pelas suas

2752-Adão Kviatowski-bras. requer transf.
E C Z E MAS, qualidedes estomacaes.

imp. terreno vendido a Lauro Blunk. Idem. F ç 0- ES
2753-Henrique Otto Hüttl-bras. requer transf.

I N L AMA,

imp. terreno adquirido de Guilherme Hüttl Jor. C C C [ I R AS,
Idem.

.

2754 - Artur Bens-bras. requer transf. imp.
F R I E I R AS,

terreno vendido a Alois Luiz Brixe.
2754-Helmuth Sprung-bras. requer transf. UNCR EXISTIU IGURl ESPINHAS, ETC.

imp. terreno adquirido de Gabriel Fasser. Idem.

VENDE-SE
Uma junta de

bois.CONTEM

ARSENIATO. VANADATO,

FÓSFORO, cALelOI ETC

Tratar com o Snr.
BERTOLDO GUMZ
Estr. Rib. Molha.

TÔNICO DO CÉREBRO
VENDE-SE

TÔNICO DOS MÚSCULOS
Por preço de o

casião, três chões

de casa, situados á
Estrada Nova, en

frente a Oficina de IErwino Menegotto.
Tratar com o Snr.:
Silvestre Strazol- �
konski.

.

Rua Domingos da
Nova.

organismo com o

SANGUENOL

POSTO BRASIL.

Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, 30 d Julho de H�47. ,

JOSÉ PEREIRA LIMA

FRACOS E ANÊMICO;:; I

r®Y®®Y®@Y®®r@)@!@)®Y®@Y®®Y®®Y@)®Y®®Y®®Y@)·®
�

(@
Tosse, Asma, Bronquite, Ronquidão, e Resfriados

> I
@) TODAS AS MOLESTIAS DO ßPHRflHO RfSPIRßIÓRID (@
� Encontram alivio imediato com v'uso do �
@) IncolDparavel @j

� Pl!ilDfül d� lIogieD P�IDI�Iß� I
@) O PEITORALMAIS�ONIIE(:;IDO NO BRASIL @)
�®&®®i®@l®�®i®@.l...®@i.®@i.®@i..®@Ã@®i®�@Ji ,

--------.--------

Kühn & Rengel
FERRARIA

Fabrica de ferramentas agri'colas.
•

Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.

•

•

t
Ag radecimento

Profundamente acabrunhado lé

va ao conhecimento dos parentes
longinquos, amigos e conhecidos do Sr.

Georg Oito Eduard Niemann,
que o mesmo faleceu aos 12 de Outubro as

7 horas com a idade avançada de 75 anos.

O falecido veio ao Brasil em 1910..Em 1925

fez uma viagern a Alemanha em companhia
de sua esposa Dna. Ida Rumor Niemann. A

esposa faleceu na viajem e foi sepultada no

mar. O fale-cido não demorou muito na Ale

manha, voltou a Jaraguá do Sul, onde per

maneceu até a sua morte. Perdi n'ele um

sincero amigo e verdadeiro pai e benfeitor

da minha família. Agradeço a todos que aju
daram a mim e aminha família nestas mezes

passados no tratamento do nosso caro fale

cido, aos que acompanharam o corpo até a

sua ultima morada. Agradeço ao Rsvmo. Sr.

Pastor Weidner pelas suas palavras de con

forto em casa e na sepultura, ao snr. Hen

rique Theodoro Harger pelas suas palavras
de despedida, feita conforme o desejo do fa

lecido. Tambem agradeço ao Sr. Dr. Godo

fredo Guilherme Lutz Luce pelos seus es

forços para prolongar a vida do falecido, e

ao snr. Frederico Schattner pelos serviços
prestados durante a doença
Jaraguá do Sul, 14 de Outubro de 1947

RAULINO NECKEL e Familia

Den weit entfernten Verwandten

und allen Freunden und Bekannten

teile ich tief hetruebt mit, dass am

12. Oktober morgens 7 Uhr nach

Irengeren Leiden, Herr

Georg Otto Eduard Niemann

im Alter ven 75 Jahren sanft entschlafen ist

und am folgenden Tage um 10 Uhr seine

letzte Ruhestätte fand.
Ich danke im Namen der weit entfern

ten Verwandten, sowie meiner Familie, die

in ihm einen guten Freund, ich kann sagen

einen Vater verlor, allen die sich bei seiner

Pflege boteetigt haben, sowie ganz. beson

ders denen die bei ihm die letzte Nacht am

Sarge wachten, Herrn Pastor Weidner fuer

seine Ansprache im Hause und am Grabe,

sowie allen, die ihm das letzte Geleit gaben,
Herrn Henrique Theodoro Harger, der auf

Wunsch des Verstorbenen, ihm einen Nach

ruf gab und zum Schlusse ganz besonders

Herrn Dr. Godofredo Lutz Luce fuer seine

Bemuehungen und Herrn Frederico Schatt

ner, der VOll Anfang bis zu Ende mir und

meiner Famílie mit Geduld bei der Pflege
des Verstorbenen geholfen hat.

Jaraguá do Sul, den 14 Oktober 1947.

Raulino Necket e Família

t

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

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

Rosidencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

"frescos e garantidos
Encontra-se na

CASA REAL

Tomem:

VINHO CREOSOTADO

"SILVEIRA"

BmprBgada com Axíta Das:

Tosses
Resfriado.

Bronquite.
Escrofulose
Conva lescenças

VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚDE •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LOC�.�Y:SARIOS Regi��r,zs Civil ßssociac80 Comerciol e In�ustrinl �e ]uruDuá
Dia 13 do corrente No .c�rtól'io d� Re�is- Assembléia Geral Ordinária

festejou seu natalicío o tro CIVIl foram Inserttos
snr. EduardoMartins, íun- os seguintes obítos: (j O M V 4) C A ç Ã O
cionário ferroviario. '

'

Clara Metzeler Reichel
-Completou mais um com -seteute e dois anos

aniversario natalicio no de idade, residente nes
dia 14 do corrente a gen- ta cidade, Augusto Fer
til senhorita Anita Voigt. nandes, com 1 ano de

- Dia 15 as snras. Te- idade filho de Marcelino
reza Stinghen, esposa do Fernandes residente em

snr. Juliano Stinghen, e Ribeirão Molha, Wilhelm
Leonor Tomazelli. Na Friedel, com cincoenta e

mesma data o snr. Adol- nove anos de idade filho
to Bartel. comerciante de Carlos Friedel, re

em Estrada Schroeder. sidente na Ilha da Fí-
No dia 16 festejaram gueira, Iníancía Silverio

mais um aniversario na- com um ano de idade
. talícío osjovens gemeos ,

filha de Romeu Silverio Bikini Boll"che' Clube�l;Mario e Maria Schíochet, residente no Morro da
filhos do snr, Severino Boa Vista, Otilia Weege Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Schiochet, residente nes- Kienen, com setenta e N

. - .

ta cidade. sete anos de idade era
a eleição procedida em data de 9 do cor-

E na mesma data a viúva de Pedro Ki�llen, I r.ente, �ara eleger a Diretoria que regerá os des-

Snrte. Elsa Bernardes. Osnil Silva com três tInO� desta s.ocledade, para o periodo de 1947 á
_ Dia 18, o menino anos de idade, filho de 48, e a seguinte:

.

Waldeburg Hinsching e João Silva, residente em
Presidente de honra - Rudolfo Olsen - reeleito

dona Paula Rubini, es- Retorcida, Georg Otto
Presidente Curt Siewerdt "

posa do snr. Horacio Ru- Eduard Niemann com
Secretário Oswaldo Buch "

bini, residente em Río setenta e quatro anos de
1. Tesoureiro Hermann Althoff "

Cêrró. idade viuvo residente ts]
2. Dito Ervino Enke "

-Hoje o snr. Frederí- cidade e Berta Schmidt OSWALDO BUCH
co Schwerdner. Gutz com setenta e dois Secretario

NASCIMENTO ��O�a��o!d����,e�:s����� t{:::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::��
O lar do casal Olimpio te em Ribeirão Grande

Pamplona e de sua digna da Luz.
esposa Da. Maria, Pam I CASAMENTOS
plona, foi enriquecido, Realisaram-se hontem

�i�a��i!�n���:nJ��scI�:' �: s���in�:: c:s��:����� .Jaraguã do Sul fr:�::;�:�:::::�:::;::::::�fl Junta �e ßHstamentoMm-
das crianças que na Raymundo Cemin com a DOMINGO: 26 DE OUTUBRO i.:!.:

.

.:i:.i t�r de ]JfJg Ó do 8 Ipia batismal receberão senhoríta Erna Rasswei- U U u u U U
o nome de Ivone e Inal- ler, Germano Fritz Lenz _[ir ii'udl! f�11í1 PDPulilf �! Assinatura para 1948 H Aos cidadãos das elas-
va Pamplona. com a senhorita Edel-

::::
ses de 1 928 e 1 u,:)9ii Todas as pessôas ii ' .u. ,

---- traut Anna Elsa Boeder, li que tomarem lima ii transcreve-se a seguiu-

Aprovaça-o
Alfredo Schultz com a Leilões, Rifas, Tiro ao Alvo, etc. g assinatura anual para g te circular do Chefe da
senhorita Edda Koopp e Haverá Bebidas, Churrascos, Restaurante Completo. H o ano de 1948 rece- ii 16a. C. R.:

d
Daniel Schaldag com a Café, Doces, etc. ii berão desde já e gra- illl I-Afim de que tenha

OS candidatos senhorita Eliese Paupitz. H tuitamente, o «Cor- li a maior difusão nesse

O sr. Arnoldo L. Schmitt MUSICA 11 reio do Povo» até ii municipio, por íntermé-

presidente do diretorio

elrtet'ras du A' I
-

d J
' ii fim de dezembro de ii dio da imprensa, radio

da UDN recebeu o se-
popu açao e aragua do Sul, antecipadamente g 1947. li difusão e editais, trans-

.

t t I FI
. agradece pelo comparecimento. .. .. .

gum e e egrama: ori- A COMISSÄO, H A GERENCIA 11 mito.vos o seguinte ra-

anopolís -16. Comunico

MI'
H H diograma recebido por

Diretorio Estadual data otunstas ,}
- :: II FAÇAM seus anun. !! esta Chefia:-De Rio-Re-

�1�:�KZ�i&ri��!I ����i�e��:: :Hl�:;:� �'fG'I�T'�"""�fij'fL'''�;l�:;��:i���:�:::: III g���:fh?���::: .11 ;�ff���:f�::;l���ji�
pa Vereadores, autorí do correnre, poderão ser

Irene Pedrl, Oficial do domestica domiciliada e ,.� � Saúde. Os que faltarem

sando respectivo regis-I prestados os exames pare Registro Civil do r
" Distrito residente neste distrito ficarão obrigados compa-

troo Saudações (a) Bayer motoristas na Delegacia da Comarca jaraguá do Sul. á Estrada Itapocú sendo Vende-se recimento á 2a. inspeção
Filho-Secretario UDN. Regional de Policia de Estado de Santa Catarina filha de Angelo Voltoll- que serà séde do corpo

Brasil. ni e de Gertrudes Gre- Terreno com Casa. determinado comando
Joinville.

C d PSD O Faz saber que' comparece- gulewitz Voltolini. Vende-se um terreno região, correndo por con-
- s íntereesados deve-

onvençao O rão apresentar certificado ram no cartório exibindo os E para que chegue ao co- 1.250 ni2, com casa de ta convocados todas
•

de reserviste, carteira de documentos exigidos pela lei nhecimento de todos, mandei madeira, á Estrada Itapo- despesas transporte, to

Realisou-se terça-feira identidade ou profissional, atim Je se habilitarem para passar o presente edital que cú, extremando com o do aquele faltar 2a. lns-

ultima a convenção do seis fotografias de 3x4. casar-se: será publicado pela impren- Hospital São José. peção será automatica-

PSD para escolha de JOÃO DE �OUZA
sa e em cartório onde será Ver e tratar com o mente declarado insub-

díd
\,.) Edital N. 2.293 de9-1047. f d d di S

.

t
. ,

Suíeít d
can I atos ao futuro Deleg, rfe Policia

a txa o UI ante 15 1.15. i propne ano. mISSa. ujei o penas a

pleito municipal. Waldémar Nunes e alguem souber de algum im- Francisco dos Sanlos LAi.

Para Prefeito foi esco- Amelia do Nascimento pedimento acuse-o para os (a) General E. de Olí-

!�JJ;/:i11.r:��f1 BI�;:�:'aG�A:'��� �E!�f;�i��i�;��:::,
tin, II��NE

IgP'EO�DReI,cout�cli.I,� l�rit;bid;ii'!l�' ���::�:t���er.�J;�
________......:: nesta cidade, sendo filho (stoclo U I U u : -: JOA'QUIM PIAZERA

Marquardt, Joaquim Pia- d J
-

N d L' E t t

OeD�rtJmento tSI�tl·Stl·CJ sae Sooaaroes. unes e e ui- samos seguramen e : :
P id t d J A M

zera, Walter Breithaupt, U U L u U
informados de que o g B L d 1) reSI en e a . . .

Augusto Sarti, Leopoldo Do sr. Roberto Lacer Ela, brasileira, soltei- processo referente a

t: OSS t as
Fiedler, Luiz Yark Ar-

da, digno Diretor Geral ra, doméstíca, domicilia- creação de uma estação : .=1 PARA ANUNCIOS?
quimedes Dantas, 'Wen- v c- á

.

J
.

CORREIO DO POV('\
delin Schmidt, e tres do Departamento Estadu- da e residente neste agro-pecu ria em �ra. �:.:;.:;.���� ( eil)

al de Estatística rece- distrito, nesta cidade, guá, e que tora objeto
representantes de Coru- d � Ih d Pld um

.

dí
-

d
bemos otícío comunícan- sen o J.i a e au o e a m icaçao o

pá, os snrs. Rutzen, Thie- C
.

d N' s dep t d A t Mül
me e Maas. do a sua nomeação pa-

orreia e egreiros e r. u a o r ur u -

ra aquele cargo,
de Otilia do Nasctmento. ler, já se acha em po

Somos gratos pela
der do sr. dr. Afonso Vei-

tí
.

Edital n. 2.294 de 17-10-47. ga, chefe do Serviço de
par ícípação e deseja.

Francisco Winter Produção Agrícola, do
mos uma feliz gestão.

Martha Voltolini
e
Ministel'io da Agricultu-
ra, em nosso Estado e

Ele brasileiro solteiro que para ali foi enviado
pedreiro domiciliado e para estudos pelo sr.

residente neste distrito Ministro Daniel de Car
á Estrada Itapocú sendo I valho.

Devendo realisar-se no dia 30 do corrente mês
no salão RUHR, uma Assembléia Geral Ordlnária
com inicio as 20 horas, pede o Snr. Presidente o

comparecimento de todos os associados para tl'a-1tar da seguinte ordem do dia:
Prestação de contas da atual Diretoria
Eleição da nova Diretoria e

'

Decisão de assuntos vitais para a Associação.
Jaraguá do Sul, 16 de Outubro de 1947.

G. RUDOLFO FISCHER
10 - Secretário

Comunida�e Evangélica Lutherana

nde! ComOrBrei Mais ßUrHto1
Fazendas - Chapéos· Perfumes

Suspensórios - Sedas
Ele., etc.

POIS ISSO V. .
SEMPRE CONSEGUE NA CASA

Epico Bruhns
Jaarguá do Sul Santa Catarina

';• EM' 4

S�ßÃ�yIRCfAt
. '.

ESPECIALIDADE ,_

ii Dr. Renato 'W'alt9p
MÉDICO

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
ii . � ii
ii Com cursos de aperfeIçoamento no ii

H Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

iI Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii
!! Geral de Adultos e Crianças. H
!! Consultório e Residencia_: - ao lado da Prefeitura Municipal. !�
ii TELEfONE N. 3 g
ii Jal'agllá do Sol - Sta. Catarina i!
:: ::

((]) §2I.b2t(Ql (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
Qla ClÁ\o WEilEl llNJD)l(J§iI�JAl = JJoRmrvHlie

Barato
Vende-se uma aar·

roça, com um animal.
Tratar com o Snr.

Alberto Sthaelin,
Nesta

Racalhou �B norneoa
sem espinhas, tem á venda
na CASA REAL

conserva o tecido da ;roupa porque lava facilmente e com rapidez.

IÇ"t>-\)Í\Ü V1RCp.J � DA .:-.,.._ �AJ'
O�WITZH INDUSTRIAL
JOINVILLE

I
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