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Na épôc� do snr. T�nente �eonidas, a professora Celío �i,;�!l����t�éito., profes

sora em Barra do RIo Cerro, fOI removídu para Brusque e posterloti11ente exonerada do

cargo, por perseguição politica.
A União Democratica Nacional, requereu para ela um mandato de seguran-

ça e o Tribunal de Apelação acaba de concede-lo. ,

Dessa forma, a professora vai ser reintegrada no cargo e irá receber todos

os seus vencimentos.
I

.

Figuraram como advogados os drs, Bayer Filho e Wanderley -Junlor; da U. D. N.

Celetoria Federal
A Coletoria Federal

avisá a todos os que per
cebem abono familiar, pa
ra comparecerem o mais

breve possível, aquela

Diretor Responsavel: PAULINO PEDRI - Fundado em lY19 TELEFONE No.36. repartição, afim de rece-
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�..�- berem o abono dos mezes

JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 9 de Novembro de 1947 Sta. Catarina - N. 1..454/ de Julho e Agosto.
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ANO XXVIII -

Pregação <3iviaa!!!!!!_[O BDRnlinU�En IiODI!110 I! I!umpridof

da U. D.n OilililfíÍ JilfilgUíÍ dO_l_ll!_Ul_dl!_D_l!fl!l
Acompanhado de diversos deputados, deverá

"Não são os meus ado Sejamos dignos, Jara-
visitar Ieragué, onde realizará comícios, o snr Irineu

versarios politicos que guaenses, daqueles que
Bornhausen, Presidente da Comissão Executiva da .

têm o direito de opinar deram sua vida, longe UDN, em Santa Catarina.

se eu deva ser deputa- da patria, pela. defeza .

O po.vo prepara-se p�r? graudes .manifestações_

do ou prefeito. Eles não dos nossos lares, dos
ao JI�stre. J.n�ustnal e polítíco Carerinense e. aos

me deram os votos. Mi- nossos sentimentos crís-
demals vtsítentes.

houvesse, basta o amor (Do discurso de Julía- .:.:.�::::::tiit:::::::::::
.

jazem os nossos mortos, Milhares de colonos, ··:::::tll

onde. depois das horas de operai-los, de alunos, ·:tE
de trabalho, chegamos volvem seus olhos aos

:t:f·

aos nossos lares e, eru candidatos udenístas, na
'li

companhia de nossos esperança de melhores 1

pais, nossos irmãos, es- días para o povo. Se-
::�

posas ou filhos, passa- jam, pois benvindos a

mos as horas de convi- esta localidade.

vio familiar, de descan (Do discurso do aluno

so. 'Conrado Avanci, em Vila

Só isso meus senhores, Chartres).
já é motivo bastante pa-

_

ra que eu aceitasse a
--------

indicação do meu nome

b d
-

para candidato a preíeíto, 1"4 ro�5porque, nesta hora, nm- \ii � A visita terá lugar no dia 16 de Novembro,

guem pode se negar a

I
. domingo, e estão marcados os seguintes comlcios:

colaborar para o bem de Galinhae As -lO horas - Barr-a do Rio Cerro.

daquilo que é seu por- As 13 horas - Barra do Ríb. Grande

que o coração sempre Aqueles dois cidadãos

puls� . �a18 'pelo seu velhos, um alto magro,
As 15 horas - Vila de Corupá

mumcipro. com falta de um pedaço As 17 horas - Retorcida

Dai, o meu apelo a de orelha e outro nariz As 19 horas - Cidade de Jaraguá
todos os Jaraguaenses de tucano e meio corcun- Ao meio dia serzi oferecido um almoço aos

para que � compareçam da, peço devolverem os ilustres visitantes, podendo, os que quizerem tomar

as urnas a 23 de No- pepinos e a galinha que parte nessa homenagem dar os nomes na Gerencie

ye�bro. Não pode h!1v.er roubaram, Quando alta deste Jornal, Restaurante Gressinger ou Juliano

Indiferentes peSSImIS- noite andavam distribuin- Stinghen.
tas; todos devem votar do um boletim imundo

pelo be.pl da sua terra." nesta cidade.
(Do discurso de Artur Brederodes.

Müller, em Corupá),
"Povo patriota, povo

ordeiro, laborioso, que
deu 52 expedicionarios,
povo que chora e glorifi
ca a Antonio Carlos

Ferreira, Gumercindo

Silva, João Zapela' e
Harry Hadlíeh, os herois

da campanha centra o

genio do mal, contra o

totalitarisrno, não pode
votar com um partido
que personifica o tacís

mo, os traidores da pa
tria.

Cuidado com os AU Babá e os

boateiros Ladrõ s,
Prevenimos ao eleitora-

do udenista do municipio Devido Ialtar espaço, fa

para que não se deixe zernos publicar em avulso

iludir por qualquer boato o artigo com o titulo

de acordo ou deslstencia supra, em que o snr Ar

de candidatos.
.

rur Müller, rebate o folhe-

A UDN está certa da to anonimo centra ele es

sua vitoria e não faz a- palhado clandesnnernente.,

cordos �om qualquer ou- altas horas da noite.
.

Iro partido. Cuidado, por- As pessoa's. que não

tanto, com os boatos de tenham recebido o referi

ultime hora, que os

õdver-I
do boletim poderão pro

sarlos, em desespero .de curalo na admlnisrreção

cause, podem espalhar. deera folha.

Na hora do

aperitivo. tome
Um Calice

de

BITTER AGUIA
Puro

o snr, Mees, ou me- temos o Codigo Penal.

lhor, os que defendem Mas, escrevem-nos de

sua candidatura, vivem Corupá, o snr. Mees, não

a propalar que aquele é honesto e nem cum ..

cavalheiro é um hornen pridor dos seus deveres,

honesto e cumpridor dos pois sendo alfaiate, nun-

seus deveres. ca pagou imposto ao es-

Em primeiro lugar, tado e ao municipio da

honestidade não é pro- sua alfaitaria.

grama de governo. é

I
Como veem, o exem

uma obrigação, pois pa- plo não é bom.

ra quem Iôr desonesto

Deres & Ilctíqlcs

40

Hoje terão lugar as mentadas as cotas e

eleições municipais em nem o estabelecimento

São Paulo, sobre as quais de
.

novas. bombas. A

ha grande interesse. venda nas bombas não

De um lado formaram sofrem qualquer restri

os Patidos Social Demo- ção.
cratico, Trahalhista Bra- -X-

sileiro, Comunista e Re- O Partido Trabalhista

presentação .Popular, a- não registou seus candi

poíaudo a candidatura datos a vereadores em

do snr. Cirilo Junior, Jaraguá do Sul, como

leader do P. S. D. na : pretendia.
I Camara Federal. I -x-

i Do outro lado estão os A agencia meridional

! Partidos Progressista, noticiou que o sr. Nereu

Republicano e 'I'rabalhís.. Ramos, ouvido pela im

ta Nacional (Borghí), que prensa, declarare que ficava

apoiam o snr. Noveli solidario com o sr. Cirilo

Junior. genro do snr, Iunlos, candidato a vice

Presidente DULra e de· governador de São Paulo,

"putado Federal. divergindo nesse sentido

I A U. D. N. apresentou do General Dutra, adíentan

i candidato proprio, o pro- do .aínde a mesma agencia,
.

fessor Plinio Barreto. que o telegrama do Presi-

I
-X- dente da Republlca é o

O snr. Udo Deeke, o marco inicial da dissldencia

I ultimo intêrventor cata do P.S.D., passando aquele

I rinense, renunciou a sua a onientar a politica nacío

I candidaLura a Vereador nel.

pele PSD, em Blumenau.

-X-
As eleições da Italía

ainda não estão Confir

madas, parecendo no en

tanto que o partido co

munista foi derrotado.
O prefeito de Roma

foi eleito pela diferença
de um voto.

-X
Com a nomeação do

snr Adroaldo Mesquita,
grande leader catolíco

. para o Ministerio da

Justiça, em substítuíção
do snr. Costa Neto. es

peram-se graudes acon

tecimentos polítícçs, pois
foram chamados Ao Rio

os Governadores Otavio

Mangabeira e Milton -x-

Campos, udenistas da Rio (AN)-O Presidente

Bahia e Minas Gerais. da Republica enviou men-

-X- sagem
é
camara dos Depu-

Vai ser restringida a tados, acompanhada de

gasolina, mas unícamen- ante proléto de lei solici

te nos fornecedores. As- tando autorisanção para

sim é que não serão an- Conlinua na 48. pagina

-x-

O Tribunal Eleitoral de

São Paulo, cassou o re

gisto dos candidatos co

munistas ao pleito muni

cipal de São Paulo, bem

como o registo de 200

dlretorios municipais tra

balhistas daquele Estado

que haviam incluido a

queles candidatos.
-x-

Uma flrrna carioca pe
diu licença pera exportar

pera a Europa 4.500.000

sacos de milho na maio

ri<! proveniente do norte

do Paraná alegando que

essa quantidade ficará

perdida se o pedido não

for atendido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Servico Eleitorar•

EDITAL
� t� I � T � . G' � Il Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S.A.

Matriz: .JOINVILLE

o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz eleitoral
da 17a. zona-Jaraguá do Sul Estado de Santa Ca
tarina, etc ...

Faz Saber, que para o pleito municipal, marcado para o dia 25 do corrente mês, foram re
gistrados os seguintes candidatos:

Irene Pe.lrí, . Oticial do
-Registro Civil do IO Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar-se:Partido Social Democrático
Para Prefeito:- Waldemar Grubba - Para ve

readores.-Roberto Marquardt, Luiz Jarck, JoaquimPiazera, Augusto Sarti, Wendelín Schmidt, Leo
poldo Fiedler. Luiz Maes, Walter Breithaupt, Dr.
Arquimedes Dantas, Max Thieme Junior e Carlos
Rutzen ..

EDITAL N 2.500 de 5-11-47
Otaviano Lambardi e Gerica Ro

sa Gadolli
Ele, brasileiro, soltei

ro, oleiro, domiciliado e
residente em Retorcida,
neste distrito, sendo filho
de João Lombardi e de
Marcelina Dorígattí Lom
bardi.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e
residente neste distrito,
em Retorcida, sendo fi
lha de José Gadotti e de
Erminia Gadotti.

EDITAL N 2.301 de 4-11-47
Willy Francisco Augusto F10hr e

Frieda Bährwald

União Democratica Nacional
Para Prefeito.- Artur Müller.- Para vereadores

Arnoldo Leonardo Schmítt, João Otaviano Müller,Frederico Curt Alberto Vase I, Albrecht Gumz,
Fidelis Wolf, João Lucio da Costa, Otavíano Tissi,Rodolfo Zimmermann, Vttor Raduenz, Albano
Kanzler, e Arnoldo Krueger.

Partido de Representação Popular
Para Prefeito:- Francisco Mees-Para vereado

res Leopoldo Augusto Gereut, Felipe Alexandi e
Frenzel, Silvio Píazera, Dr. Alvaro da Costa Ba
talha, Gerhard Roeder, Friedrich Viebrantz, Silví
no Píazera, WiHy Germano Gessner, Ricardo Mül
ler, Emilio da Silva e Dr. Luiz de Souza

Ele, brasileiro, soltei
ro, lavrador, domiciliado
e residente em Itoupava,
[rnunícípío dé Blumenau,

E para que chegue ao conhecimento de todos, sendo filho de Rodolfo
passou-sé o presente edital .que será _- públicado Flohr e de

. A?ele Ha��.na imprensa local. Dado e passado nesta cidade Ela,· brasílelra, �o�t.elde Jaraguá do Sul; aos quatro dias do mes de ra, lavra�ora, domicIlI�Novembro do ano de mil novecentos - e quarenta da e residente e� �IOe sete. Eu, Ney Franco escrivão, o subscrevi. da Luz, neste distrito,
ARY PEREIRA OLIVEIR� s�!1do filha de Alfr�doBahrwald e de AlvmaJuiz eleitoral da 17a. zona Bährwald.I

EDITAL N. 2302 de 4-11-47

-III[===============III� Alvim Schmidt e Emília Staudt
.... �... ..... L .._ Ele, brasileiro, soltei-

•·I:;:�·':!":(P·
••••

••:�.::.\�i::. l����la� �anl�t�� [r' ·····il·ro, lavrador, domiciliado Iii K li e residente neste distri-,ii ii to, á Estrada Itapocú-]H - H
PBOPRIETARI- li Al! Hansa, sendo ,filhO de

.1.1'0 :.:.! i

v!!!! Leopoldo Schmidt e de
Rua Marechal Deod N 158!! H Ernestína T h e iI ac kerii ii oro,.

H R li Schmídt. . '[ii
S

ii ii ii Ela, brasileira, soltei-H li

S ii ra. lavradora, domícilía-li ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- 11 da e residente neste dís-

.:1.:1T .:1.:1 SITO DE LUBRIF[CANTE�, li T ii I ����a� �����a fA�roc:�COMBUSTIVEL E ACE'i- �� H Adolpho Staudt e de Ida

..·.::10 !.;.. ;:i SORIOS, LUBRI- II E 11 Böhmke Staudt IFICAÇÃO CARGA DE P -!i EDITALN.2303de6-11471
.:!:.:::� ...:i.i.:!. BATERIAS E CONCERTOS DE !iN 11 Ary Carolina Fruet e Thekla Emi-

PNEUS. ii i' lia Berlha Gumz
.. ..

�.::::::::::::::::l :: ::

··:::::::::::i:::'···
"

Ele, Brasileiro, soltei
ro, comerciário, domici
liado e residente neste
distrito, nesta cidade,
sendo filho de Thomaz
Fruet e de Edwiges
Trauer:
Éla, brasileira, soltei

ra, doméstica, domícílía- ...._da � residente neste dís- _� .

_

tro, em Rio Cêrro, . sen
do filha de Gustavo Gumz
e de Anna Gumz.

�.�----------------------
Dr. Arquimedes Dantas

••'1eGa8G
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Mb

E par-a que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dut ante 1"5 dias, Si

.

alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legab·
IRENE PEDRI, oficial

(Sob Administração do Governo Federal)
P••• A 118SIA D�IWHlnlta 11IIfJIIIIA

.AMWllIel IM EI.'eQII�

fi 1r=aU' M· ''q lnnternas p bolso c���
Á\l['pmíl ro] tlI) , pilhas pare as mesmas

& � II�(UL lU • acaba de receber a . .

o CASA REAL

fovo· dle Jaratg1illá
AS CASAS PERNAMBUCANAS

NUNCR EXISTIU IGURL

ii

Com filial em Joinville a Rua .do Prln

cípe n. .268, já iniciaram as suas Especiais
vendas de fim de ano,

Efetuaram meis de trezentos e cincoenta

mil cruzeiros (Cr$ 350.000,00) de baixas em
beneficio do povo.

Estão procedendo uma verdadeire revo

lução de preços .

Não percam esta acastêo de comprar
barato. Convem tornarem um trem e ir a

Ioinville afim de fazerem as suas campras

.
nas tradicionais Casas Pernambucanas.

C H 8 fi S P f H n fi M R U C ß n ß 8: as casas

FILIAL em Iolnvllle, â Rua do, Príncipe, 268
Aos Senhores Revendedores conce

demos descontos especiais.

I Oficina Mecanica
Geral

H. KELBE�T

(PARA fERiDAS,
E C 1 E MAS,
I N F l AMI'. ç Ö ES,
c c c r ! R A 5,

'·IF�'E'RAsJLéSPINHAS, Erç.

Não sofra de indiges
tões, use

Bitter Aguia Puro

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.

ft.ARII!eIlG' !DI Ml8m,ie
BOMBAS para uso domestico e fins iudustriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
servindo até 50 metros de profundidade.

Ar1lig())§ IE]e1r[c(1)§ IDalral (O) �ar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, LOBO S, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

_ . força de qualquer capacidade.
Anossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza �i l1;ualquer

pedido de instalação de luz e força.

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS
SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS E ACESSORIOS
APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS

FRACOS E ANÉMICOS I

PREÇOS MODICOS.

.,

. Tomem,

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

EmpregaáD eDil kill aas:

É UM GERADOR DE SAÚDE .

r"�'����a�����"1
li ���ina���a���al �:� ii
II �e�;� d�eSd�9�8 er:��: IItuitarnenre. O «Cor- ..

jj reio "do Povo» até i�
1i- fim de dezembro de H

II 1947.
A GERENCIA II

�l FAÇAM seus ânun·, �!
ii cios de felicireções H
�� de Bôas Festas e g

I �� Feliz Ano Novo,!�

I tL:�::��::�:::��:���;:::::::::::::::::::::::::iJ
É Iaci I fazer boa diges
tão, quando se use o

Bitter Aguia Puro
Rua lVIaL Deodoro da Fonseca, 158 -- Telefone, 40

-Jaraguá do S 1-
-,

Figurinos Novos
Ultimos modelos

Na Socied. Grafica Avenida LIda.Casa de Moveis IVitõrio Lazzaris
� Jaraguá do Sul - Rua Domillgos R. da Nova�� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- �

se Vidros. Molduras pare Quadros qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARlOS
Em estoque e sob encornendas.:

Enfeites para Caixôes funerários.
..

eeees Da Baaa
frescos e garantídes
Encontra-se na

CASA REAL

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pref 't M'" ri -J I n Q I
�®!@)®!@)®!@)®rt�)(®,!'@)®!@)®r@®!@)®Y@®!@)�@'!'@)® w E D I T A L

BI ura UflIGI�a ,ue ara�ua uO (lU {@ Tosse, Asma Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
REQU '

I
. @ " n @ IMPOSTO TERRITORIAL

ERIM��a1�S9D��PACHADOS . � TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßHflHO Hf8PIRHluHID 0é@ De ordem do snr. Cole-

.�
Encontram alivio imediato com (... uso do

�
tor, torno 'publico que no

2852-Watrer Krursch-bras. transf. lrnp, terreno I 1 t d '11.1 b
. · n C O m. p a r a. v e

. . corren e mez e r+overn ro,

vendido a Eduardo Hahan. Como requer,
arr-eada-se nesta Coletoria,

, ,

2853-Ma"oél Marques-bras. rransf. ímp. de uma � P"' I d ft
"

PI' �
,

t
'

r t te

�I����r�t:::� ��
2853 - Eugenio Líndemann-bras. trensf. imp.

.__ I no prazD marcado, poderão

terreno vendido a Eugenio Wendorf. Idem. I
satisfazel-o no próximo mez

:::::����t������i���{;������;i::�I:::_ PI:, I ::::::D::::� ���F��i��?��:����:
lecer-se com engenho de açucar, a estr. Ribeirão H E C C O E S DO brança executiva.

Molha. Idem.
Coletoria Estadual de Ja-

. 2860-Manoél Marques-bras. licença para esta-
�3URC CAGElUDO. raguá do Sul Ia. de Nuvem-

belecer-se com Carpintaria a estrada Rib. Molha.
bro de 1947.

Idem.
ELEODORO BORGES'

2888-.Herberto Schinzel-bras. licença montar

uma Sei rena sobre o terreno do sr, Antonio Geh

ring, a estrada ßôe Vista. Como requer.
2887-Emilio Benthien-bras. requer rrensf, imp,

sobre o estabelecimento Comercial adquirido de
Bernardino H. da Silva. Idem.

2859-Angelína P. Carsten-bras. trensf, írnp.
terreno vendido a Domiranda Voltolini, sito a estre-

da Retorcida. Idem.' IT
AGENCI.AS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

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

. .2�61'_ Ce��stino Pedri-bras, rranst, imp. terreno

adquirído de. Giocondo, Alfredo, Ema, Avelino, Egnez ie Augusnnho Pedri. Idem.
286�-Hedvig Kresín-bras. transf. irnp. terreno

adquirido de Guilherme Kresin. Idem.
.

28M-Rudolfo Kresín-bras. transf. lmp. terreno

Kresin. Idem.
2864-Paulo Bollauf bras. transf. imp terreno

adqulrído de Erna K. Neitzel Idem. rr2865-Germano Pavanello-bras. rtansf imp. ter

reno vendido a Alfredo Kühl. Idem.
2865 Germano Pavenello-bras, trensf. imp. ter- �{reno-vendido a Ind. Girolla Ltda. Idem. o 4
2867·- Mathias Felício de Sousa-bras. requer

Iransf. imp. t�rreno adquirido de t\sta Pública, sito a

estrada Martins. Idem. .

2868-Wilhelm Weege-bres, baixa imp. sobre �um automovel particular. Idem.
8 9 R

Faz todas as oper�",ões bancarias, corno sejam: cobran",a.s,
descontos,

2 6 - icardo Grurzrnecher-bras. baixa irnp. so- passes, depositas em contas correntes, depositas de va.lores, etc. e"te.

bre um carro de lavoura. Idem MANTEM OORRESPONDENTES DIRETOS EM 'rODAS AS PRAÇAS

2883 - Alfredo ßruch-bras, baixa imp. sobre seu Serviço atencioso e rápido======

botequim sito a estrada Blumenau. Idem. .

�8��Empresa-AuM-Viaç�0 CéI�rinense S/A. ���������������_����

por s/ gereute nesta cidade, requer licença demolir o
.� �

predio velho existente em frente o novo armazem, a

Av. Getulio Vargas. Idem.
2878-Frederico Levín-bras licença construir

rnasoléo na sepultura de Albrecht Kamrnke, inhuma-

o

do no cemiterio municipal de Corupä. Como requer.

2879-Jo�0 Oszika-bras, requer Iransf. imp. ter
reno sito a estrada lsebél. Idem.

2880-Alyim Llndzmelr-bras. rransf, irnp. terreno
adquirido de Alfredo Haffmann. Idem.

2851-Francisco ßrearz-bres..
transf. imp, ter

reno silo a eslrada Pedra de Amolar, adquirido de

Oscar Carlos Viebralz. Idem.
2886-Adalberto Klintwort-bras. licença para

estabelecer-se com Gabinete Dentario a Av Getulio

Vargas na vila de Corupá.· Como reque.
2889�Martin Nass-bras. transf. imp. terreno

com a area de 136.090 mts2. sito a estr. Guarajuba,
adquirido da Sociedade Côlonizadore Hanseafica.

Wem.'
.

2890 Lduro Chaves-bras. transf. imp.· terreno

vendido a Adelia Ferazza. Idem.
2814 _ José Modestino Junkes - bras licença

2892-0·Carlos Rutzen Jr. bras. transf imp. ter- executar pintura externa de 51 casa sito a estrada

reno com a area de 231 600 mls2. vendido a Virgi- Növa Retorcida. Idem

lio Ferazza Idem, I 2816 _. Arnoldo Suneit - bras. licença execu-

2806 - Fritz FrUtzenreuter - bras. transf. imp. tar pinrura em sua casa de aluguel sito a .rua Ben

oterreno adquirido de Jens Berthelsen. Como requer. jamin Con�tant, nesta cidade. Idem.

2807 - Frederico Neumanu bras. licença pa- 2817 - Franz Xavier Weigert - alem�o licença

ra manJar executar pintura' na sua casa, a rua Av. demolir o predio existente em s/ propriedade para

Getulio Vargas. Idem. .

dar lugar a ou�ra construção. Idem.
!!�i!=m!!Elii!::�!m=!!�!;=Ii=!i�m!�!E!!=!IlEiE;;;;

2821 Carlos Erdmann - bras. transf. imp. 2820 - Carlos Backmeyer - bras. licença con�-

F' b
- � . I

terreno com a area de 16.485 mts. sito a estr. Ua- truir um Bangalow em s/ propriedade a rua Abdon.::: f"J rf"Js
(Sezoes, M�larJas, .::

minho do Morro, adquirido de Alfredo Behling. Idem. Batista nesta cidade. Idem. III ..,..,.
I.mpaludlsmo .

ii

2822 - Ernesto Pfoer - alem�o licença mandar 2826 - - Angelina Piazera Carstens·bras. Iransf. o::
•

MaleItas, TremedeIra "1'.
pintar sua casa a rua Nereu Ramos (Corupá). Idem. imp. terreno vendido a Fidelis Wolf, corr. a area de 1'1 - CURAM-SE RAPIDAME1'-lTE COM - I

2823 - Alvino Jantsch - bras. transf. imp. ter·· 891,40 mts2. sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca. 1·,'1' "Capsu' las Ant."sez'onlocas 1-=
reno adquirido de Carlos Erdmann, sito a estrada Como requer.

Isabél. Idem. 2827 _ Banco Nacional do Comercio; pro seu ·Iii iii

2824 - Ervino Borchardt - bras. transf. imp.1 procurador, requer transf. irilp. ter("eno adquirido de ,!I M inancora" m

terreno adquirido de Gertrudes Krüger. Idem. Clementina Doubrawa Gurski, Maria Doubrawa Kogus, III I
2825 - Erico Borcharat . bras. transf. imp. ter- Maxiliano Doubrawa, Amalia Doubrawa Stueber, Ade- p.. Em :rodas as Boas Fannacias

reno com a area, de 75.400 mts2. sito a estrada Bom· lia Doubrawa Müller, Elisa Doubrawa Piazera, ·João I� É um produto dos Laboratof'ios MINANC0RA i
pland, adquirido de Ervino BOI'chardi. Idem. Doubrawa, Erico Dc,ubrawa, Paula DoubrawtI Wiele •..

. ..

2773 - Ana Müller - brasileira nivelamento e e Woldemar Doubrawa. Como requer. I� - .Joinville - St.a. Cat.arina- I�
alinhamento' para manejar modificar a sua Alafona 2828 - Arv ino W. Gaetner bras. �ransf. imp. i�!!!!!!!!!!i!!;I!!!!!E!J�!!�II!EI!!!!!!!!!!I!!!!!!i!!;,�i!!!!!!!!li!!E'i!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!i!!!I�!!IEßI

sito a rua 15 de Novembro (Corupá). Como requer. terreno adquirido de Clemencia Doubrawa Gurski, .

28114 � Walter Kretschar - bras. transf. imp. Maximiliano Doubrawa, Amalia Doubrawa Stueber, ·····n········:·.·······L·······U·········I····Z··············D········E····'···�···S·······O········U········Z·······
..

;;.········
sobre generos alimenticios e açou'gu2, vendido a In· Maria Doubrawa Kogus e Elisa Doubrawa Pizera. Idem ...

-

(1L

go Klitzke, sito a rua Benjamin Constant. Como Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá A D V O G A D O

reque�805 _ Elga Ltda. ffrma brasileit'a _ licença
do Sul, em 10 de setembro, Escritorio: Mal. Decdóro da Fonseca, 210 - Tel. 34

mandar fazer ligação em s/ fabrica na rede-eletrica JOSÉ PEREIRA LIMA Re!":idencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

pertencente a Prefei Iura. Idem.
Sec re tário

.

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

�"NI_ 9,',êAP�fARo
'POR E XC'E L:Í.N CI A

��
Banco. Popul.:.r e Agrícola
Do Vale do Itajai Matriz: BLUMENAU

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Depositos com ;uros- ti dlsposlção=Isem llmite) retirada livre

í disposlçiio conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 1000000,00

com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . .

Dep, inlclal Cr$50.000,00 cjreriradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00

Depositos com aviso-ReI. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas

rn/aViso prévío de 30 dias 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dias 7'/.

Dep. a prazo rixo-Por 6 meses 61/2"/.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o

avlso previo 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 evlso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.

Dep. Iimitados·(Limlíe até Cr$ 50.000,OO} Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

retiradas de 3.000,00 cruzelros semanais sem aviso .... 61/2'/.

Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

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

NA FALTA DE

APPETITE

Magresa
Cançaço
Pallidez

fraqueza
É indiapenlayel

o UIO do

IOOOllNO
DE ORH

escrivão'

Tome, saúde, usando,
como aperitivo, o gran
de estomacal

BITTER AGUIA

·fLIXIR u HBGiltl?:: !
o re�dio que tem d ipu. d I
° sangue de tres gEr <ç , :,: I
Empregado com êxito n JS:

II CÚNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, i! .

li moderna e primorosamente instalada do ii
�l DR. SADALLA AMIN H
II CONJUNTO DE AP�RELliOS MODERNOS, UNICO NOS II
li ESTADOS DE SANTA CATARINA E P.I!,.RANÁ 11
�! «Rua Abdon Batista - defronte HA Noticia"» H
ii HORARIO : 10·12 e 1-6 da tarde _ Hora marcada: 2·4 \ ii

II - .Joinville - li
•

Feridas
Eczemas
Ú'ceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatism o

Escrófulas
sif I iticas

SEMPRE o MESMO! .••

SEMPRE o MELHOR'. o.

ELIXIR DE NOGUEI ;;'0

Grande Depurativo do smgue

"MEDICAÇAO AUXIUAR

NO TA RTAMENTO DA
SIFIUS".

VENDE-SE
Uma junta de

bois.
Tratar com o Soro
BERTOLDO GUMZ
Estr. Rib. Molha

PRfCISft -Sf
De uma bôa cosi

oheira,
Paga-se !lern

Tratar no U-OTEL CENTRAL
Jaraguâ do Sul,

N. 116

PROPRIEDAD'E Á VE�DA
Situada nesta cidade com 12.000 m2. de Ch�o, .

Ctlsa de Material com 2 pavimenlos existindo espa
ço e força elet,ica ligada' proprias para qualquer
industria.

·NEBELUNG.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aniversários
Dia ]. assinalou a data

natalicia da exma. Vva.
Eva Buch, esposa do fale
cido Jacob Buch-e do me
nino Celso Reinhold.
- Hoje aniversaria' o

snr. Affonso �Franzner,
nosso pressado assinant��

Notas & Notieia s ;;;;;;;;;;;;;;;;;;gg;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ggg;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;g;;;;;;;;;;;g;;;;;;

continuação da 1a. pag. Dr. Alvaro Batalha - �ÉDI�O
abrir ao Ministério da CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

Educação crédito especial CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
de dois milhões e quinhen- DOENÇAS DA PÉLE.
lOS mil, cruzeiros, para - Eletricidade Médica-atender as despesas com
medidas proflletlcas de Indutotermia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio
ernergencia destinada a Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

,. -RAIOSX-preservar o território nacio-
Diretor ltlédieo do Hospital "São José"nal do contá�io d.a cólera,

_ ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA _

;que grassa epidemicamente
.

no E�'i to. :::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::
-x-

Rio (AN) - O navio
escola "Alm i rante Sal- ...:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.
denha" suspendeu ferros íf

A O P O· V' O lide Amstrdam, ás 15,48 ii i:l:horas de ontem com des- ii
tino ao porto de Anluerpia !l !!

ii � ii

BITTER AGUIA-'!! E' daA��23 --' São infrações penais: II::
::

i. n. 27) - Valer-se .o funcionario de i:.:.i:ié um aperitivo cientifico ii sua autoridade para coagir alguem a vo-n ii

H tar em favor de um partido ou candi- ii ----------'-----------
H dato, ou exercer pressão sobre seus sub-

!::!::�: OOooOOOOooOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOii ordinados:- Pena: - detenção de seis me-
00

.

00

:.:!.::::; ��l:�;es;:��: o�iS�:'��hr� !II� o::;;�f���;:�:�;�;E�:��d' Icabete eleitorais, que ainda não se con- .. .

i:.i. ii I Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00venceram de que o regime policial aca- l.l. � de MObi_Iias, especialmente para escritorio.

�
u bou, e que, vendo-se perdidos, te queiram, �

;.i.i.l. com ameaças, obrigar a votar em partido H 00 INSTALAÇOES �O.�IPLE.TAS DE:
ii 00 Dor-nitorios, Salas de Jantar 00ii� ou candidato que não seja do teu agrado. H � Cópas, Escrttorios, Moveis rusticos e outros. 00ii Comunique, imediatamente, ao Dire- .. �

MOVEIS AVULSO" COMO

;
������������������ii torio da U. D. N., .toda 'e qualquer amea- !! 00 Cadeiras

� . r :

ii ça ou pressão que te façam, pois lá encon- ii I Poltronas fixas c giratorias íJJ If'lll1lAlp=�p!! trarás pessoas habilitadas, e encarregadas ii Mesinhas Je centro e para radio 00 'I!/ � IW.� .... �
..

d f I di
.. E entre muitos outros. a .

Iii e azer va er os lr�lt�s,_ que te são as- H 00 Caixa Registradora marca "RECORD" Uma Motocicletaij :.�:.�.���.�.� ��.�� �.�:������:��: ..JJ 00 . Aft��d�/egai��: el�����::do����ti��, marca s. S. u.
..............................................................-........................ 00 elevado custo.-------- _ 2,75 P. S. Por

00 Toda a Mereadoria á prollta Entrega 00 Cr$ 3.500,00.
00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEfONE, 73 00 Informação na

00 Joroguá do Sul Sto. Cctorln 00 Farmacia Gloria,
OOOOOOOOOOOO�OO�ooOOOOOOOOOOOOOOOOOO Estraoa Schroeàer,

�tRHENTo
�ttlErROS

Empregada
Procura-se pera ôão

Paulo. Paga se bem...
Informações na
Rua Cel. Procopio Go

mes 584.
-------------------

Escrituração Mercan
til » Contabilidade
Registo de Firmas
Defezas Fiscais
Contratos - Naturall
seções - Cobranças -

Serviços Comerciais
em g�rêll.

PURO

Mais um mandado
de segurança

Tendo o tenente delega
do de policia de Canoi
nhas, proibido o funcio
namento do alter falante
que li UDN alí instalara, a
mesma agremiação reque
reu ao dr. Juiz de Dlrel
to da Comarca um man
dado de segurançe, o qual
foi concedido, por despa
cho de 4 do corrente.

S.eguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Locais
FALECIMEIIOS. Dia 6 pela

manhã, em sua residen
cia a Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, fa
leceu o snr. Alfredo
Klug, de tradicional fa
mília loeal..
Comerciante por Ion

gos anos em Barra do'
Rio Cerro e depois nes
ta cidade, soube, pelo
seu correto proceder
tornar-se credor da es
tima de seus concida
dãos.
Contava 58 anos de

idade, sendo natural de
. Joinville, e era casado
com Dna. Maria Kamin
Klug, deixando os se

; guintes filho: Afonso,
. Oswaldo, Arthur, Hilde
brando e Ina casada
com Rudolfo Klug, resí-
-dente em Arrozeira.
,O seu enterramento te·
ve lugar no Cemiterio
Municipal desta cidade,
com um grande acom
panhamento.
- Dia 5, no hospital

São José, onde fora in
ternado dias antes, fale
ceu o snr. Jorge Vierhe
ler, motorista nesta pra-
ça.

.

As familias desses sau
dosos mortos o "Correio
do Povo" envia sentidos
pezames. I

ioÃZAR CARIOCA I fc�;;�i;'�;"p;;;�]I OI-'
Rua Mal. Deodoro, 301:: ii

li Rua MI. Deodoro N. 136 ::
. Ofcreee pelos menores preços da pra(la:

.

li Teletone N' 39 • C. Postal, 19 !�
Calçados para Homens, senhoras e crianças. li JARAqUÀ DO SUL H
Camisas, gravatas, chapéos, bonés etc. ii Santa Catarina il
Bolsas, cintos pera senhoras, blusas etc. li! H

:i ASSINATURA ANUAL iiArtigos para presentes, brinquedos em geral, .. ..

jogos para Bebês, idem para batizado etc. ". Cr$ 35,00 nInclusive os demais artigos •

concernente ao ramo. li DIR. RES.PP"·SA.".L .ll
ii Pauliilil 'Pedri' _..

ii

I -�::::::s·;:::"::;;::�nCia I �."'''''';''''''"='';'�;'"'�'':�
�. Renato Waltgp II�ill
II M É D, I c' o ii � Boss Ltda�i
II comC!����I�er��o�!;toEn:SPECIALlZADA ·H � :.�ii Rio de Janeiro . São Paulo e Buenos Aires.:: :'"::,:;,::,:,::,:,::,:;,�".".•�.,,,,�

!! Doenças de Senhoras - Partos - Clinica H
ii Geral de Adultos e Crianças. ii Vende se OI IrocJ s'eii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !! U 7 i �,U�
ii _,: ' '.,

tELEfONE N. 3 ii

II .!Jal·Hguá,:�n S,,, - StH. Catarina ��

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM8ßlbii�:RA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

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

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

rernedios
Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA

•
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
OINVILLE ._

._-_ _------- .. _-----------------_ .. ----_.:_----------------------------------------------_"..._-_._--

PRAÇACasamentos
Waldemar Nunes, com Levamos ao conhecimento desta praça e a·

a Snrta. Amelia do Na.'! quem interessar, que de comun acordo deixou de
cimento, Wiegand Split- I fazer parre desta firma o sr. Ricardo Kreutzfeldt, e

ter, com a Snrta. Asta em consequencia disso, assumiu a gerencla da mesma
Bauer, Francisco Winter, 10

sr. Ervlno Siefert. .

com a Snrta. Marta Vol- Ribeirão Grande da Luz, 4 de Novembro 1947.
tolíní, Ricardo Kreutzielôt & Cio'

Uma casa de material
nove, dentro da cidade,
próprio pare qualquer pon
lo de negocio.
Informações no Hotel

Cruzeiro I..�'A'riilnclem 'nesta -(olha, , .' ... �� -

..
'

,

((» §a�;ãl([}) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
ãa ClAo WIEIZIEt liNJD)l(J§,1flPilA\]L ,-

= Jcínríllc _ ��6Ã� 'I'RefAt
s ' •••

ESPECIALIDADEconserva o tecido da roupa porque lava facilmente. e com rapidez.
,

"

...................._.! _ .
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