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de. Era natural da Italia,
cantando 72 anos de ida,

Ao jovem casal apre- 1,000 votos em Joinville. de, vindo para o Brasil

sentamos nossos votos Perdeu para o PSD em
com 11 anos de idade.

de felicidade. São Francisco, Araqua-
Era um espirito empre-

Falecimento. Dia 25 Iale- ri, Serra Alta, Mafra,
endedor, justo, honrado.

ceu nesta cidade o sr. Canoinhas, Indaial, Ro-
Foi um dos fundadores

Freymundo Freygang, deio, Brusque e Timbó.
da Igreja de Santo Anto-

industrial aqui residente
-x-

nio e da escola de Barra.

ha muitos anos.
Deverão ter inicio do Ribeirão Grande.

Contava? extinto 68 nestes dias as grandes
Seu enterra!llento teve-

anos de Idade, sendo manobras militares do o comparecimento de

muito relacionado no Vale do Itajai, nas quais gra�de nl1;mero de pess�

munlcípío
tomarão parte cerca de as; m_cluslve de Jaraguá,

Deixou viuva dona E- 0.000 homens de todas pOI� gosava de geral

lisa Behnke Freygang e as armas da 5a• Região est�ma. .

os filhos Vitor Freygang Militar.
DeI.xou viúva dona �n

e dona Olga Freygang As primeiras unidades gelIca Basanela.,SChl�

Loss, casada com o sr. deverão passar por Ja- chet. e os �egumtes b-

João L08S, fotografo aqui raguá hoje
lhos. Narctso, casado

residente.
"':'x- com dona Celestina Mu-

A enlutada familia O Presidente da Repu- rara, Joaquim,. casado

Não resta duvida que \ zes de paz, chefes do João O Müller 91 apresentamos nossos blica autorísou a expor- c.om. dona Angelina Flo-

o povo de Jaragua deu pessoal, da estrada de Rodolfo zimermann 66 pezames. tação de 1.000 sacos
riam, Alceste,. casad?

no
.

domingo ultimo a ferro, sub-chefe da loco- 1.919
Colação de graD. Ontem, as de milho do Norte do com. dona Maria Sartí,

�als .cabal resposta as moção, inspetores de
20 horas, teve lugar a Paraná para o exterior,

Mariana, casada ??m

ínfamías assacadas nes-I quarteirão
e zeladores

PSD
solenidade da colação de fixando o preço de 45·

Alberto Murara, BasIll?�

ta campanha contra o de estradas, todos eles Carlos Rutzen 513 grao dos dlplornandos do cruzeiros por saco, in- c�sado com �ona Adelía

sr, Artur Müller e seus fazendo excursões pelo Arquimedes Dantas 379 G. E. "Abdon Batista". clusive este, ou 30 cru-
Píazera, Cerllo, casado

companheiros da chapa interior falando em co- Augusto ôarrl 180 Foi paraninfo o sr. zeiros posto vagão a �om d�na Ana Bork e

uden.ista. Aqueles mis�- micios 'e compelindo o Roberto Marquardr 165 proíessor Pedro José granel.
In.dustrlal em Mafra,.

raveís ataques pessoais eleitorado para o eandí- Max Thieme 160 Bosco e homenageados Em São Paulo o mí- RIcardo, casado com

foram rebatidos pela po- dato que eles chamavam
Welter Breithaupt 156 os proíessores João Ro- lho custa Cr$ 68,000 _

e
dona Ida Murara, Gui-

pulação: num desagravo "do governo"
Luiz Maes 152 mario Moreira, Haidéa aqui, com muito favor lh.erme, casado com ?ona

que muito deve honrar Não podemos ainda Leopoldo Fiedler 134 Gomes- ':;ilva, e Romilda recebe-se á 95 cruzeíros
Híldegard Moser, Alind9rt

o deputado Artur Múller relatar o que de ver-
Wendelln Schmidt 132 Oaldas, _

o saco. x _

casado com dona Maria

e os candidatos a vere- gonhoso se passou no Joaquim Plazere 130 Receberam os díplo- O Padre Antonio Pinto Moretti, Alfredo, casado

adores, �ão adiantaraI? dia da eleições, mas em Luiz Yark 53- mas os ,-alunos Antônio expediu a seguínte men.
com dona oecílía Kalot

o� boleríns do falca�rUl- tempo virá a descrição
2.164 Maba, Arminio Butzke, sagem aos brasileiros,

e Gentila, solteira e pro-

eiro Tenente Leonídas, completa,
I Donaldo Staudt, Engel- no dia 27 no corrente,

Iessorapublica em Retor-

as listas dos quintas co- Outro caso que corre
PRP bento Jmk, Ewa.4io Wiel- quando das comemora-

cida.

lunas que ele Iez publí- por aí de boca em boca
Luiz de Souza 276 ke,FidetisCa,rloS1Jrusch- ções levadas a efeito em .Foram manda�as resar

car de comparseria com é ret-e-rente .a
. vind� Willy Gessner 218 ka, José Budak'. :�ario memoria das vitimas do

missas de 70. día na. ca-

os .perrepistas que ele para Jaraguâ de Oerha�dt Roeder 157 Marcos Airoso, João Pes- levante comunista:
pela de .Santo �ntoDlo E'

chicoteou e os pessedís- Or$40.000:U0 afim de se-
Dr. Alvaro Batalha- 125 soa da �sta, Almínda "Meus Irmãos"

na Matríz de RIO Negro,

tas que ele traiu; de na- rem aplic�dÖs em estra-
Ricardo Müller _. 124 Pradi, Erica Hardt, Lidía Eu vos abençôo em

A enlutada Iamílía o

da �r�u�l�i.O
da.6l-de.... .rodagt--m,. mas Fred�rico. Viebrantz 83 Vieira, O ila. �radi. Dome, do Padreio Filho e I

"Correio do PoyP" apre-

de sm iC8;ncia publicado que na verdade foram L�O�oldo ,A. Gerente 7 Tusneldl erger e Espirito Santo. !Abençôo-
senta -seus senttdes pesa-

em tres .lmguas e por aplicados em compra de S�I\'�no �Ié!zera 51 Erica Ha b�
-

as vossas famílias e a-
meso

eles _urdIdO e. de na�a conciencias de gente de S!l�I? PI�zera 24 Aos diplomados nossos bençôo o nosso extre-

serviu o seguinte boletim responsabilidade politica Em.dlo SIlva 19 parabens. mecido Brasil.

que o PSD mandou espa- especialmente em Coru- Felipe Frenzel 18 G. E. Divina Providencia.On- Hoje, 27 de novembro,

lhar n? sábado, vespera pá. Essa historia deve
1.169 tem; as 8 horas, teve lu- dia consagrado á Nossa

rece a Gazetllhe que

da eleição e domingo, ser esclarecida ou reba-
! gar a fe� de encerra- Se ho d G N

',quando se cousidera que

día do pleito: "e
.

tíd

I mento do ano letivo no

n
.

ra as raças. es-
apenas com os zêneros

.
omunIs- 1 a, para que desapare- L

.

se dIa ela apareceu pe- I· t'
.

, Öd·

tas de Jaraguá do

Sul[
çam acusações que po-

ocals: Grupo Escolar "Divina la terceira vez á Cata-
almen ICIOS o paIs Ispen-

votem em no�so candi- d�m ser injustas. É pre- ANIVERSÁRIOS
Providencia", assistido rina Labouret1:� dando- de� Cr$ 1.579.459.000.a

d��o �� c�mfIança-Art}lr CISO que se diga ao po
por grande numero de lhe a incumbência de ma!s durante os sete prt-

Muller .
So esse boletIm vo se esse dinheiro en-

Fez anos dia 24 a Sra. pessoas.
'cunhar um medalha d

melros �eses" bem se

reflete um espirito, d.e trou
.

na Prefeitura, J·á dFon!Jb CarolDi�a QY-uysam A V ISO'
acordo com a apariçãO� pI·sosdoe aÖgVraaItvaar atoe qpUreobPIOenm!Oa

desespe o d dê
.reI el ger. . la -o a sra.

l" ,
eca nCIa que não ha duvidas que Selma Bruhns esposa do

para. ,
.conceder graças das transferências. Duran-

moral e co�firma como ele veio e, se daquela E· B' h C
aos fIeIS 9.ue a t.rouxes- te a auerra o Gove�rno

os adversa d UDN·
snr. nco ru ns, aro- FI·ca t

Ö

_

_rIos� a repartIção saiu, diga-se I· F·b

expressamen e se,m c,onsI.go. HOle,
tam- tl·mbrou em desequI·I.·brar a

sao m.entirosos.
Sobre em que estrada foi apli-

ma reI erger; a profes- proibido a entrar em bem e dIa de luto

comUnIsmo,
cado.

�ora Odilia Vieira, esposa t·
' -

e produtividade ágro-pecuá-

f T d"
do snr; Eutimio Vieira,

meu mato á tirar palmi- rIstes recordaço�s p�- ria, em confronto com a

em ,aI?Ila, nos po erIa- E isso uma ·questä,o Dia 28 fez anos a sra.
tos, cipós etc· a .nossa estrem�CIda pa-

I
indústria, desencorajando-

mos CItar fatos que en- de moralidade adminis- C h· P
Não me responsabiliso trla. Vamos pedIr a Deus, a de manel·ra que o volu-

volvem os dois
.

t ti
at arma anstein esposa I t I

malS ra va, que não poderá do snr. Malhias Panstein.
pe o que possa acon e- No.sso Senhor, sua ma-

me das safras r�cuou,

d�stacados ch!lfes pesse- ser encoberta, poJs so- Ontem a sra.
-

Bertha
cer. gnItude para que ele nos enquanto a população

dIstaS. Ma6 nao o faze- mente poderia aindamais L

Estrada ltapocusinhú ampare.e nos defenda I cresce"
,

mos porque o
.,

d d·
. essmann, esposa do snr. ERNESTO LESSMANN

-

,
povo Ja esacre Itar a épôca em E L

do espir.Ito _dO mal. I Na c'las"'e dos generos all··

lhes deu resposta. que vivemos.
rnesto essmann, indus·

Meus ma O d
"

Vencendo em Jaragoá No proximo llumero
trial e na mesma data o

Ir, .

os.
.
po er mentfcios, cuja importação

por 459, veio a UD� a daremos o quadro da vo-
jovem Julio Ferreira Filho. Associação Rural de

de Deus e lllvenCIvel e cresceu bem acima do que

di.
-

Hoje a sra. dona Hele- J
,Nossa Senho�a das Gra- se verificou em referência

per er as e elçoes em tação completa do muni- na Soares, esposa do sr. araguá do Sul ças su� me�Iad?ra. �os- às matérias primas, domi-

CoruJ?á, ond� a �ais cipio, querendo já anun- E
. S AV S O

so P.aI MiserlcordI,O.SO nam o trl·go e a farl·nha

perfeIta maquma eleIto- ciar que a UDN venceu
ugemo oares, professo· I I á d t

ral do Brasil organisou em Rio da Luz. Rio Cer
ra em Corupá.

.

nos. Ivrar
o esplrlo de trigo. Com o primeiro,

tal coa
- l·t d I

Hoje passa a data nala- Aviso aos senhores as- malIgno.; Em nome.?o o país dispendeu Cr$

çao ao f\ el ora o, ro, tapocuzinho Nereu I d
.

d A Pad,re, FIlho e EspirIto u7.:t33.000 a ma·ls·, com

que aquele partido, que Ramos e divers�s urnas
icia o snr. Venancio Ni-

socla os que a ssocia- S t t
uu U

nas el
. -

d J
.

coluzzi, chefe das oficinas çãõ Rural de Jaraguá do �n o eu .r�novo es a a segunda Cr$

,
eIç.oes e aneu'o da cidade. O PRP ven Sul, esta procedendo .. b.enção e.spIrItual repe- 84:t.42::t.OOO'.

-_

" _,

tivera alI 565 votos, ape- ceu apenas em Rio Cer-
onde é impresso o «Cor-

....

t d h
U U

nas obteve .R7. ro II o seu maior balu-
reio do Povo» e que por cobranço das mensalida- .ln o .0Je, o que os an- Imagine-se bem o olcan-

E isto não é conversa arte 'por 15 votos, obten-
essa feliz data lhe envia des correspondente ao cor- JO\ dl�ser:.�. ?�q?ela, ce de que se reveste a

de café. Protestando as do 107 a UDN 99. e o
um abraço. I rente ano, I

nOl e en I a. . az na última diferença. Gasta

eleiçõe� r�alisadas na PSD 54, O PSD �enceu Na mesmd data· fazem O pagamento poderá
terra, p�ra os homens de mos bem menos com a

quele dIstrIto, o delega- em Garibaldi, Barra do
anos �sta Koss, Teresin: s.er efet�ado na Te�ou�a-

vontade . importa�ão de ,gasolina,

do na União Democrati- Rio Cerro diversas ur-
ha Frelberger e Bolmart ria da sede da Assoclaçao,

-x- de carvao e de oleo corn-

ea Nacional juntou uma nas da cidade e em Co-
Bossa.

• (ao lado �a Prefeitura).
O jornal do comercIO bustiveis do que o fize-

farta documentação. rupá q� lhe deu gaßho
Aos aniversariantes as

MANOEL L. DA SILVA. a�alisa a situa�ão eccnô mos no tocante à farinha

Toda a coação éra di- de c

felicitações do "Correio
Secretário. mIca do BraSIl em face de trigo.

,

'd' t d
ausa. do Povo"

dos dados relativos à C I J I d

rIg! a con ra OS u enis- Os votos preferenciais·

-

.
-

onc ue o orna o

tas, pois sabiam que o estão assim divididos: Enlace Sumz-Fruet. Ontem, Notas & Noticias
Importaçao, durante os Comercio. que se esgota-

PRP éra carta fóra do' UDN.

, _
.

sete mese� de 19.47.... �m ram, ass!m as nossas

baralho. O manifesto Albrecht Gumz

na resldencia da exma Das eleIçoes realIza- c0l1_1paraçao com Identlco disponibilidades. "Mais

apresentando a (�andida- Otaviano Tissi ��� viuva Ana Gumz, em Rio das no Estado, -em 23 de penodo d� 1946. Houve q�e isso:
disperdiçamô-las,

tura pessedista trazia a Frederico Alberto Curt
Cerro teve lugar o enla- N,ovembr?,

sabe-se que um aumen!o de 1.671.615 faltando hoje recursos até

assinatura do escrivão V I
ce !llatrimonial �� sen- a. U!>� .

Já venceu nos toneladas e de Cr$ 7.033. para custéio de casas e

como chefe seguindo-se JOaãS: L .

d C. 21°890 horGIta Te�la EmIlla Be�. MUlllClpIOS de Bl�menau, 554.000. Êsse
descontrôle, serviços úteis".

, .

UCIO a osta ta umz fIlha do faleCI- elegendo o PrefeIto e 8 que tambem pode ser

:s do co�eior fe?�r91 e V!tor. Raduenz 168 do industrial Gustavo vereadores, contra 4 do desperdício, afetou de
�---,------.

t:U esc�Iv o, co e o,! e�- Fldehs Wolf
.

161 Gumz e de dona Ana PSD e 1 do PTB, em maneira sensível nossas
BITTERAGUIAPURO

ta�U:I, lOtend��te
dIstrI- Arnoldo L. SchmlU 153 Gumz com o sr. Ary Ca- Araranguá, Camboriu disponibilidades trazendo- é a vida do seu es-

torida�eus auxI. I���S, ��- Arnoldo Krueger 155 r?lino Fruet, do comer- C&.çador, estando ven� nos o problerria da es- tomaao.

es polICIaIs, JUl- Albano Kanzler 139 CIO desta praça,
cendo com cerca de cassez de dólares. Escla.

Ö

A RESPOST·A

POVO
DO

� eleitorado. de Jaraguá respondeu domingo ultimo as inju

rias e calunias perrepistas e pessedístas, Brilhante vitoria no

primeiro distrito, para perder diante da mais bem organisada

maquina eleitoral no segundo. Protestada por coação a eleição

em Corupá. Em Jaraguá UDN 1.779, PSD 1.320 e PRP

793. Em Corupá, UDN 87, PSD 850 e PRP 348. E a his-

toria dos Ct$ 40.000,00, quem a sabe contar?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tais marcas caracterí- se para tornar a seu cri
zam e designam os pro- tério as necessárias medi.
dutos da primeira supli das de repressão penal
cante. produtos esses, que previstas nos artigos cento
no Brasil são fabricados e noventa e. dois (192) a

exclusivamente pela segun- cento e noventa e seis
da suplicante, para isso de- (196) do Código Penal
vidamente autorizada. II vigente sern prejuizo da
Sucede, porem, que em reparação civil por quais
diversas praças do Brasil quer atos i1icitos pratica
notadamenIe nos Estados dos nos termos dos arti
do Paraná, Santa Catarina gos cenro e cincoenta e

e' Rio Grande do Sul, de- nove (159), mil quinhentos IPIIJ"
terminados índustrlals e e dezoito (1.518) e seguiu
comerciantes estão lançan- tes do Codigo Civil.
do nos mercados produtos Em face do exposto, as

da rnais variada proce den- suplicantes a primeira na

ela, designando-os ora com sua qualidade de proprle
a pr öpria expressão "May- téria das marcas re a se

"Excelentissimo senhor zena", ora expressões que gunda na sua qualidade
Doutor Juiz de Direito, se confundem visual e ho- de unica autcrlzada a

Corn Producls Refinino Company mofonicamente com a di usa-las vem lavrar o pre

e Refinações De milho Brazil S/Il., ta palavra "Mayzena", e u- sente protesto. PARA CI
ambas soctedades norte- sendo, ademais. envoltóri- ÊNCIA DE TERCEIROS

americanas, lendo a segun- os cuja coloração e dispo- pelo que solicitam a Vos

da, estabelecimento na Ca- ção material 'dos respecti - sa Excelencia a publica
pital do Estado de São vos dizeres, denunciam o ção de editais pelo prazo

.

Paulo, á Roa Xavier de intuito de provocar corr- mínimo de vinte dias e

Toledo numero quatorze fusão com os envolröros máximo de sessenta dias

(14). quarto andar, por dos autênticos produtos d e na forma do ártigo eenro

seu advogado e procura- "MaYlena", de propriedade e e setenta e oito (178) in

dor infra assinado, querem uso exclusivo das suplí- cioso quarto (4) do Có

pela presente, interpor um cantes. E não só: casos digo do Processo Civil,
protesto judicial, nos ter- há em que não constando dando-se tambem ciencia I
mos do artigo setecenlo e embora a expressão "May- do presente á União Fede
vinte (720) e seguintes do zeme, a propaganda oral ral na pessoa do Doutor

Codigo do Processo Ci. desses produtos se faz no Procurador .Regtonal da

vil, para ciência de tercei- sentido de indica-los como República competente.
ros, pelos motivos adlan- sendo "Mayzena", chegando- Assim. D. e A presente
re expostos. a saber: l-A se 'mesmo a referir nas ía- e completadas as citações
primeira suplicante é pro- turas e notes de venda a por editais requerem as

prietária das marcas "Mai- palavra "Mayzena". suplicantes lhes sejam os

zena"'e "Duryeas", devida- Em suma, tals cornerclan- eutos entregues, indepen
mente registradas sob os tes e Industrias parecem dentemente de treslado.]
numeros trinta e dois mil, querer criar um amblente pagas as 'custas excausa

duzentos e vinte e quatro propicio ä afirmação de

[e
cumpridas as demals

(32.224), em seis (6) de que Iodas as farinhas e formalldades legais. Ne�
agosto de mil novecentos amidos de milho são "May- tes termos pede Deferi
e trinta e 11m (1951), ein- zelia" como se essa palavras mente. Porto Alegre,
coenta e. cinco rnllquatro- foss� porventura, uma de- sete (7) de julho de fiII,-....,-�ilC1I'==:I'E'=II�;:;;;I _.....
centos e trinta e dois nominação necessária, ca- mil novecentos e queren- IIIIIIIÍ.I_..__........_.......

(55.452), em dezoito (18) racteristica do proprio pro- ra e sete (1947). Por pro
de maio de mil novecen- duto, isto é, da farinha ou curacäo. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
tos e trinta e oito (1938), do amido de milho. Em- Walter Carlos E. ßecker

..

oitenta e cinco mil duzen- bora se possa admitir que (Devidamente selada). Dr. Alvaro Batalha - .MI]ÉDI�@
tos e um (85.201), em alguns desses industriais DES P A C H O
cinco de janeiro de mil e comerciantes assim pro- "A. Façam-se as citações II CIRURGIA PAR'l'OS· niOLESTIAS DE SENHORAS E
novecentos e quarenta e cedam mais por ignc,ran- inclusive por. edital, c?m, CRIANÇAS DO�NÇAS INTERNAS E TROPICAIS
cinco (1.945) e noventa e cia do que por malicia de o prazo de trmta (50)dIas, '

.

'

um mil quinhentos e cin- qualquer sorte, porem, tal observando as formalida--
� DOENÇAS DA PELE.

coenta e oito [91.558), em procedimento constitue um des legais. Eletricidade Médica-
dezenove(19)de janeiro de ato ilicito que as leis pe- Em sete (7) de julho Indutotermia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio

.

mil novecentos e quarenta nais e as leis civis pre· de mil novecentos e qua- Raios Ultra. Violetas e Infra Vermelhos
e seis (1.946), respectiva- vém e pun�m. 1Il As es renta e sete (1947). Cyro - R. A lOS X-
menle, no Departamento pressões "Mavzena:' e "Duryea" Pestana". Dh'etor �Iédieo do Hospital "São .José"
Nacional da Propriedade marcas registradas da pri- E N C E R R A M E NT O ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

Industrial do Ministério do meira suplicante, s':::: oa- E para que chegue ao ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

T b Ih I d
.

I h' t d I d
.- .

ra a o, n ustna e lavras que, sem exagero, con eCImen o. e o os a � .

Comércio, marcas essas já adquiriram um renome quem interessar possa,
---------+--------

;��iE�}�:��:b��s;T: ���f��!ii�;{����f.:;,� ��:����:�fi;�;�!:�� PE
·

\
pos côres e dimensões e do seu comercio e da sua Dado e passado aos

que' servem para distinguir industria, constituindo doze (12) dias do mes de
farinha de milho e amid.o mesmo o imam que atrae julho do ano de mil nove
de milho, tudo conforme a preferencia de uma cli- centus e quarE;nta e sete
se verifica dos registros enteia que cada vez mais (1947).
acima indicados. Conse- se alarga. Assim, é com- Eu, AnniJ:>al Barreto Bra-
quentemente, como é óbvio, preensivel que elas des- ga escrivão subscrevo.
constituindo aquelas pala- pertem a cobiça de con- Doutor Crro Pestena Juiz
vras rr.arcas de proprieda correntes . desleaes, ou de Direito da Quarta Vara.
de exclusiva da primeira mais eufonicamente a sim
suplicante, não são elas patia dos espertos. .. VI
nem denominações de uso Dispostas a zelar e man

comum, flem tampoucó. ter integros os seus direi
denominações necessárias, tos de propriedade indus
conforme o lúcido ensina- trial, as suplicantes tornam
mento de Carvalho De Men- publico, por intermédio
donça, no volume V. pàgi- deste protesto e promo
na duzentos e setenta e verão as providencias a
nove (279) do seu "Trata- dequedas contra os que
do de Direito Comercial incidirem em tão desleal
Brasileiro". \::oncofrencia reservando-

.........................................I nm __ a...BM"__

CASA TOBIAS DE MEl'JAE AmWelll& .emHAS
_______________________JJ�A�R:!:A�G�U�A�-.2D�O�S�U�L�....:�--;R�u!!!a�!J!'!re� Epitácio Pessoa, 662 SANTA CATARIA

!!!!JEi!ili!!Ei=!!iE!iIE!EEI!I!r-!i�UEiEii!i!!!r;i!li!!i_U!!i!iL...!F.

mF ·b··
n ._._

(Sezões, Malárias,

.

m
1"'1' "" r""s Impaludismo I
.. - � � Maleitas, Trernedeíra ã

II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m
- �

m "Capsulas Antisezonicas I
-

ml� Minancora" ."

m
III Ê
:::

E O IT A L

.:_ .Ioinville - Sta. Catarina-

o Doutor Cyro Pesta
na, Juiz de Direito da oi,
tava (8.) Vara, no exercicio
da querte (4') Vara. desta
cidade de Porto Alegre,
Capital do Estado do Rio
Grande do Sul.
Pelo presente edital, com

o prazo de trinta dies, cita
.a todos os interessados
pera os termos de um

protesto requerido por
Corn Producls Refinig Company
e Refinações DeMilho, Brasil S.A.,
nos rêrmos da petição
adiante transcrita e seu

respectivo despacho;

Em Todas as Boas Farmacias

um produto dos Laboratórios MINANC0RA

rijf((]) de JJarasuä
AS CASAS PERNAMBUCANAS

PET I'Ç Ã O

Com filial em Joinville a �ua do Prin

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

Efetuaram rnais de trezentos e cincoenta

mil cruzeiros (Cr$ 350.000,00) de baixas em

beneficio do povo.
Estão procedendo uma verdadeira revo

lução de preços.
Não percam esta acasião de comprar

barato. Convem tomarem um trem e ir a

Ioinvllle afim de fazerem as suas campras

nas tradicionais Casas Pernambucanas..

C fi 8 fl S P f R n fi M 8 � C fi n ß S: as casas

C PI. as casas que

asas ernamuucanas, p�:����:�:�
FILIAL em Iolnville, a Rua do Principe, 268

Aos Senhores Revendedores conce

demos descontos

Esta 'CASA, mantêm sempre (:''11 estoque artigos de primeira qualidade, as.

sim como: Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins Riscados e Riscadões, Creto
nes, Al�odão, '�oalhas! Chapéus de Sol e de Cabeça, Tricolines, Panos par"a corti
nas, Zehres, VoaIS, ChItas, Opalas, Fustões, Camisas, Gravatas, Meias, Ternos fei
tos, Oasacos, e muitos outros artigos, os quais, está. vendendo pelos IIENORES

. .
/ �REÇOS DA PRAÇA .

VIsiten.na Stim compromISSO, e certifiquem-se dos preços e da qualidade de seus Artigos.

Dieser Verkaursla:ien hat �tä,ldig Artikel erster Qualität aut Lager, wie: -

Wollstotte, Leinen, Tusore, Waschstotfe, RiskaJen, Cretone, Algodão, Handtücher,
Schirm�) Hüte, Tricoline, Vorhangstuffe, Zet!ers, Voale, Chitas,. Opala, Fuston�,
Hemden, Gr�.waten, Strümpfe, Fertige Anzüge,' Mänttl, sowie viele andere Artikel,
WELCHE, ZU AUSSEHST NIEDRIG�N PREISE VERKAUFT WEaDEN.

Besucht diesen bestehenden verkaufsladen ! Ohne verpflichtung ihrerseits, um sich
von die Artikeln und Preisen zu überzeugen. •

..............aua.....ma..

����L�,�:. �.�Dd�!": :�� I
o sangue dI! tres gerações!
Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas

I'.Dartros
m Espinhas
i!Il Reumatismo
Escrófulas

sifiiíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE O MELHOR' ...

ELIXIR DE NOGUEI �A

Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TA RTAMENTO DA

SIFILIS"..

BITTERAGUlA PURO
é a vida do seu es

tornego.

Cure seus males e poupe seu

I bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

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

gos á preços vantajesos,
Rua Mal. Deodoro, 30 - jaragua
����

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado.com izita nas:

Tosse.
Resfriados
Bronquite.
Eserelulese
Conva'lescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

VeIDlde=§e
Um terreno, com cer

ca de 40.000.metros qua
drados, com vi-sla sobre
toda a cidad.e, localisado
no perimetro' sub-urba
no. O imovel possue ma
to e pedreira e arvores

frutiferas. Para maiores
informações, dirigir-se,
por obseguio ao snr.

Leopoldo Mey.

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Pmf�itnra Mnnici�al d� Jara�llá .�� �nl
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia 26-9-47

,
2917-�alçados Gosch Irmãos S/A. Requer al

vara de hahlte-se pare ocupar a casa recém-construi

da. a rua Abd�n Batista Como requer.
29t8-LUIz de Souza-Advogado-bras. requer li-

cença pera mandar construir uma cerca mixta de ASP I L L U L A S OO

tijolos e sarrafos, em sua propriedade a rua Benja-I A B BA O E MOSS
mín Constant. Idem.

....

29.19-Alfredo Schulze-bras. requer licença re

construir a cerca de sarrafos existente em sua pro

priedade síto a rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem.

�920 - Alfredo Schulze·bras. requer licença man

dar P2ntlll' sua casa e proceder diversos. reparos no

Galpao nos fundos de sua propriedade sito a rua

Mal. Deodoro da Fonseca. Idem.
; 2921 Curt Siewerdt-bras requer licença cons

truir nos fundoll de sua propriedade, a rua Cél. Pro

copio G. de Oliveira. Idem.
2922-Curt Siewerdt-bras. requer licença man

dar construir uma cerca de sarrafos em sua pro

priedade a rua Cél. Procopio Gomes de Oliveira.

Idem.
2923 -Emilio Meyer-bras. requer licença mandar

construir uma cesa de madelra, sito a estrada Iara-

guá. Idem.
.

2924 -Adolfo Volkmann-bres. requer licença
mandar construir um sobrado em sI propriedade a

estrada Rio Cerro. Idem.

I�OO����'fW�����W�2926-SCHROEDER; Alberto-bras, licença cons-
�� �lZ:S��

2Z:S���cm::s����

truir uma casa de madeire, em sI propriedade a estr. Adolt Herrn. Schultze m
Itapocú-Hansa. Idem.

2Z:S

2927 Alfredo Kühl-bras. licença construir uma

MARCENARIA EM GERAL

Ium� casa de madeira, em si propriedade a estr.

Jara-I
Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da Clínica geral medico _ cirurgia de adultos e creanças

gué-Esquerdo Idem..... CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS _ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

. :929-- Martha Felipe.Low�n-bras. licença cons- Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00 . Indutotermia _ Bisturi-eletrico _ Electro-cauterização

tr�lr cerca de sarrafos exístente na frente de �ua pro- de MobiliaS especialmente para escritorio. � I _ Raios Infra-vermelhos e azuis.

prledade a rua Mal. Deodoro da Fonseca e RIOBran-. _

' 2Z:S
•.

co Idem.

. 00 INSTALAÇOES �O.MPLETAS DE: 00
_

2979-Germano Bruch-bras. transf. imp. terreno 00 '
DOr?llt�nos, Sala� de Iantar 00

vendido a Ladislau Twardiski Idem.
.

00 Copas, Fscrltori JS, MoveIs rusticos e outros. �..
.

n

2q28-Daniél Hamann-bras. licença construir W MOVEIS AVULSOS COMO: � ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii

uma casa. de tijolos em sI propriedade sito a estra- � Cadeiras
m H moderna e primorosamente instalada do ii

da lrapocü-Hansa. Idem.
� Poltronas tixas e giratorias !! DR. SADALLA AMIN H

29.30-:The.odoro José Wolf-bras. Iicenç� mandar 00 Mesinhas de centro e para
radio::

.:

construir Xíquelro nos fundös de sua proprledade a 00 E entre muitos outros, a
li CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS ii

rua Rio Branco. Idem..
.

.
00 Caixa Registradora mal:c� "�ECORD_" ii

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA :i

�932-Carlos �afm-bras. con�trUlr um� casa de

�
Afamada pela sua eíiciencia, substitu 1i« Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» II

1madeJr,aHPara mlodradla em sI propriedade slto

estr..
indo as Caixas Registradoras de; li

HORARIO: lO-12

..eo4-Ö_.ndavtardlel-I�or_a
marcada: 2-4

ii

tapocü- ansa. em.
elevado custo.--------- ii •

_
.::

2933-.. Alberto. Plccoll-bras
.. licença. construir 00 Toda a Mercadoria á pronta Entrega

..

-U

.

uma casa de ��delra em sI prcprtedede jstro, a es- 00 RUA,. RIO- 8�AC-O,
- 96� - TELEFONE, 73 00

trada "Nova. Idem, '.
00 Jaraguá do Sul . Sta. Catarina 00 c:::I

2935,...Agnez ôuhr-bras. alvará de Heblte-se pa- ��lf��OOOOOOOO�

,----------'-------�

ra
.

alugar sua.casa sito a rua Procopio G. de on-
. � Dr Arqu.·medes Dantas

vetra; nesta Cidade. Idem. .

•

2945-Carlos Mielker-bras. imp. terreno edifica-
.aU6�...aA

do com uma casa de enchamel, vendido a Alfredo O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
fta7��VVftl!illV

FaJlg��:�_:d��berto Butzke-bras. transf, imp. terreno lOMBRIGU·EIRA M·INANCO·HA .

adquirido de Mathlas Ponstein. Idem,
2947-Manoél Pedri-bras. transf. imp. de dois Vermitego suave e de pronto

terrenos adquirido do Domlnlo Dona Francisca, sito .

efeito Dispensa purgante· e dieta!

a estrada Itapocuzinho, Idem.
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

2948-João Planincheck-bras. transf. imp. terre- ME o n, 1, 2, , e 4

no adquirido de Bernardo Grubba S.A. Idem. Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!

2949-Erico Borchardt-bras. transf. imp. de um Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

carro de lavoura e um de frete, vendido a Alfonso
lemedios

Ristow. Idem. Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA

3950-João Sebastião Raulino-bras. transf. imp. .

MIIfANCORA para o seu tilhinho.

terreno adquirido de Eugeni() Streber. Idem. E um produto los Laboratorios Minancora

2951-Rodolfo Koegler-bras. transf. imp: terreno O I N V I L L E

vendido a Candido Zanghelini e Angelo Floriano
L- ..........;;;....;;...;;;.;...;...;;....;;;;..;;;;...;;;.

�

Idem.
.

.

2952-Rodolfo Koegler-bras. Iransf. imp terreno 2960-Bernardino Silva-bras.· transf. imp. d�·

vendido a Afonso e alidio Floriani. Idem. um carro de lavoura, vendido para o sr. Emiliô

2953-WiJly GrUtzmacker-bras. ·transf. imp. terre- Bentim. Idem.

no vendido' li Alfonso e Alidio Floriani. Idem. 2961-Leopoldo Horongoso-bras. baixa impos-

2954-Erico Borchardt-bras. transt. imp. terre-. to de um carro de lavoura lançado nesta reparti-

no vendido a Alfonso Risfow. Idem,
- Idçao. em.

29ã5-Alfredo Roshamer-bras. transf. imp. ter- 2963-João Wíst Junior, lictlnça para estabe-

reno com a arell de 112.500 mts2. vendido li Paulo lecer-se com BAR an9XO au seu selão de Snocker. Relação dos Reservitas sujeitos a multa de

Rudolfo Luiz Zilse. Idem. Idm.
Cr$ tO,OO (dez cruzeiros), por não terem procu ..

2974-Marquardt & Cia-transf. imp. terreno 2972-Eurico Borchardt-bras. trans!. imp ser- rados seus Certificados em época oportuna e que

vendido li Angelo Menell. Idem. raria vendido a Alfonso Riestow. Idem.
se encontram retidos na 16a. C. R, que fará en-

2975 Antonio Schmitt-bras. licença para estabe- 2973-Lessmann & Cia. transf. imp. serraria trega mediante o pagamento da multa.
_

lecer-s'e com Posto de venda de gazolina e oleo. vendido a Stoeberl e Wel'ndan. _ Idem.
Willi Kerisanski, Willi Alberto Kath, Willy

Idem. .

3001-Germano Pavanelli-bras. alvará de Ha- Glasenapp, Willy Bahr, Walter Poerner, Willy

2k76-João Marcatto-bras. licença para estabe- bite-se· para alugar sua casa sito a rua Mal. Deo- Maes, José Fodi, Augusto Latzke, Arnold Schmidt,

lecer· se como meticador de vassouras. Idem doro da Fonf:leca. Idem.
Adolfo Rux, Artur Zemke,· Adão Mokwa, Adolfo

2977-Sociedade TAE Limitada licença para 3002-Julia Sansan Müller-bras. licença para Strelow, Arthur Fietz, Artur Toro.

estabelecer-se com refinação de mél, a Av. Getulio pintar e fazer paquenas arumações na casa de

Vargas n. 26 nesta cidade. Idem,
. moradia de Vva. Ernesto Müller. Idem.

Jaraguá do Sul, 11 de novembro de 1947

� -

2978-Eberhardt Teodoro Olto Klein-bras. li Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá EDGAR PIAZERA

c�ça para estabelecer-se com Barbearia a estrada do Sul, em !!6 de setembro, Resp. P. Exp. da Prefeitura e J. A. M'

Itapocú-Hansa. Idem.
JOSÉ PEREIRA LIMA

2980- Euclides V. Garcia-bras. transf. imp. ter-
Secretário

reno com a area de 1.500 mts. vendido a Arno Kan

zler. Idem.
2956- Rosa Grützmacher-afin-bras. trans!.

imp. terreno vendido a Alvino Grützmacher. Como

requer.
2957 - . Germano Gadotti-bras. trans!. irnp.

terreno vendido a Edmundo Fischer. Idem.

.

2958 - Germano Godotti-bras. trans!. imp. ter-

reno yendido a Ary Kanzler. Idem.

2959- Emílio Bentirn-bras. baixa imp. sobre

um carro de lavoura, vendido para fora do muni

cipio. Idem.

Um Salão, inclusi
ve negocio de se

cos e molhados, si
to em . Ilha da Fi-

II
ii

li Dp. Renato '\Valter iª
ii

ii
II

MÉDICO ii

II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA H
1:.

::

ii Com cursos de aperfeiçoamento no
II

ii .

Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos AireIl. ii

II Doenças de Senhoras - Partos - �linica !!
ii Geral de Adultos e Crianças. ii

li Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal'j!
ii -

TELEFONE N. 3 .!

H Jaraguá do Sol - Sm. Catarina il

I

-

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

gueira.
Tratar com o snr

Rodolfo Müller

SÃO I N F A L L I VE I S
Na Prisão de Ventre

e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO

INTESTINOS

MOTORCIClfIß linien �e OI�os, Olvido:, nariz, fiaroanta
VENDE-SE uma

em perfeito estado

de funcionamento e

conservação de

marca NSU de 71/2
H. 'P., por preço de
ocasião.

.

Tratar no Hos

pital Dr. Kiefer
Guaramirim.

Dr. Artninio
Tavai'es

Pofessor Cotedratico de Biologia do Instittul9 de Educação de Florianópolis

Ex·Chefe alas serviços clinicas ,e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florian6polis •

Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso, da
Assistencla Pública do Rio de Janeiro

Fastios, Azid, Vomitos,
.

Pes a d e los, Indis 9 e.s tõ es,

Co l i.c e s do Figado.
Gazes, Digéstões Penosas,
Dôres no Esfomdgo, Mdo

Hellte, Retenção de Bilis.

Vende-se em toda parte.

• Formado pela Faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro

81. U ME NAU
STA. CATARINA

00

1

Dr. Waldemiro Mazurec�en

DE JARAGUÁ DO SUL

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

......................_

_

.

..........•.........._

_

.

Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

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

R�!':idencia: Benjamim Constaut, 136
- Tel. 12

:::::::::::: ::::::�.:::: :::::::::::: ::::::::::::
:::::::::::; ::::::::::::::::::::::::::: :::�:::::::: ::::::::::::::::::::::::

t68. Circunscrição de. Recrutamento

JlUlIDlta {1[e AUstameIDlto Militar

�-----------------

Bitte Aguia Puro

Ise encc!lrrega de cuidar
.

do seu estomago.

PARA fERIDAS,

E C Z E MAS,

I N F L AM/>. ç O ES.

C C t: [I R A S,
F � I E I R A S, Figurinos Novos

Ultimos modelos

Na Socied. Grafica Avenida LIda.
NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - DOMINGO, DlA 30-11-47 -

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Rio Cêrro, filho de Ema
noel Nietschke e de He-

C
.

dwigs Níetschke.
-

ompra-seEdital no 2313, de 24-11-47. Ela, brasileira, solteira,
Ud W hh I A lavradora domiciliada e

o vS�ch�J. e níra
residente neste distrito, em Pecegos
Rio Cêrro, filha de Gus-' Bananas

Ele, brasileiro. solteiro, tevo Boddenberg e de
lavrador domiciliado e re- Frieda Boddenberg.
sldente nesta cidade, filho
de Germano Wachholz e

I E 'para que chegu� ao co� I
de Paulina Frankowiak nhecirnento de todos,�mandel
Wachholz. p�as;ar o 'presel)�e ('dl.tal que
Ela brasileira solteiro sera publicado pela nnpren

lavrador domiciÚado e re: sa. e em cartório ond� ser,�
sidente rieste distrito, á afixado dui ante 15 dias

..
SI

Estrada lrapocusínho sen- alg�em souber de algum I1H

do filha de Rudolpho Wis. �edlment.o acuse-o para os

ehret e de Bertha Wis- fins legals
chral,

. IRENE PEDRI,oticial

Aos meus djRtintos fregueses e a·

migas que além dos preços baixos em mi
nhas mercadorias concedo grandes descon
tos, afim de liquidar todo estoque até fim

Edital no 2314, de 26·11-47.

�enha
um esto�;;- do ano.

Inolt Zeh e Anna Erna te, usando Erico Bruhns ..:- Jaraguá do Sul
Olga Friedemann TTER AGUIA PURO ----- _

Ele, brasileiro, solteiro, o�<::::=c::>oc=:::..::::;:..�{<::;::.r::::;;::.�o<:>o::::::::= c:::::::oo

lavrador domlclllado e re-

A V I (-O O Frentes para fogões, depositos para V Uma carteira de reservista de 3a. Categoria,
sldente neste distrito á .,.",

O t f f
- 11 no trajeto Rio Cerro até o Posto Karsten.

Estrada Itapocú, filho de agua quen e, ornos para ogoes. O Obsequio quem a encontrou entregar ao 8n1'.
Fica espressamente E t d t II

Hermann Zeh e de Maria proibido a entrar em mí- .0
ncanamen os e agua quen ,e

('\
Ricardo Francisco Gnmz, Rio Cerro Oll nesta

Selke Zeh. e Iria e vapor.
'

gere'Hcia que será bem Gradificado.
nha propriedade, tirar \!

Ela, brasileira, solteira, madeiras e bananas. O· REFOHMAS, PINTURAS E OON- O· RICARDO F. GUMZ
doméstica domiciliada e N�o me responsabili- OERTOS EM BIOIOLETAE.

O
Rio Cerro

residente neste distrito, á OEstrada Itapocú, filha de :����ec���o que possa

O
SERVIÇO RAPIDO E

O �1:=:""""ll;;;;;;;;;;I!E!!!!!!E!iI'
_J

Gustavo Friedemann é de Alidio Floriani .

PERFEITO.
A BITTER AGUIA

Minna Blanck Friedemann. ' Ir- � D 11:' N lrn\\ lttll .. tt:J!. I.� F E I J ORibeirão Grande do Norte O �h�... � � lD' e N � !l� f'I :..

iiil se eleva pelas suas

Edital n- 2315, de 26·11-47. . Rua Mal. Deodoro do Fonseca, 84 V i� (BRANOO) U! qualídades estomacaes.

�. _ _ Anti_:: Oficina L. Sonnenholh () i ERVILHAS. E I ATENÇAoE��;;:s�li:X;i�i: Im: A::f�D��O Lo1e:l�ad:OAS��;��'B�O
Blue-rose Japo- IH gre",

de Eletricidade S�A. I Especi.l�d:sdes que I de�i�efl�:e�!�Já���
A V I SOm oferece

.. I� Indaial.. . ..._===r=.I m Engenho RAU Limitada .1�il!I!!Si;i'Eiii!!!diiiiiiEl;;&Iõ-Iõ;;;. c�;;;
aos' consumidores de energia elétrica ��iiil!!!illEiiiii!!ill!E!ll!5ii!li5!!il!i; \ M I L H O '

A partir de 1. de Dezembro c/a, em AVISO
�

AMARELO
toda a zona servida pela «Empresul», entrarão! Solicito ao Snr. Hono- GRAUDO
em vigor as· tarifas e condíções ·para o forneci- rato Demarcki apar.ecer OFERECB
mento de energia elétrica estabelecidas pelo em c�sa do .Snr Eísele r-" J. Schreiner " ......

É
'

Portari em RIO Molha. \ 'fi "--..I

MINIST RIO DA AGRICULTURA na ortana Rio Molha 27-11-47· 1=1!�iiil-==�m!!!!!JIiiii!!!li.1
n. 560, de 6 de Outubro de 1947 e publicadas

'
-- 111

no Diário Oficial de 13/10/1947
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HEH I � T � � I � I L
CÓPIA de Edital de pro-Iclamas de casamento re

cebida do Oficial do Re-.
gistro Civil de Guaramirim.
Edital n" 2316,de '27-11-47.

Goofffried Maske e Híl
da Köhler

Ele, brasileiro, solteiro,
lavradór domiciliado e re

sidente na Estrada ôchroe
der, distrito de Guara
mirim, filho de Alberto
Maske e de Lulze Maske.
Ela, brasileira, solteira,

diW1éstica domiciliada e

r�dente neste distrito em

ltapocuslnho, filha de Pau
lo Köhler e de Agnes Len
ge Köhler.

Edital nO 2317, de 27-11-47.

Alfredo Niefschke e Frl
eda Paula Boddenberg.

Irene Pedrl, Oficial do
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece·

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

.

casar-se:

Edital N' 2312, de 21-11.47.

Lauro Donath e

Tobias
Joana

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, domiciliado
e residente em Massaren
duba, sendo filho de Ro
berto Donarh e :de Alma
Donath.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade sen
do filha de Antonio To
bias e de Iusmene Eis To
bias.

Demetrio Feliciano da
Silva e Maria Flores.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador domiciliado e re

sidente neste distrito em

Irapocusinho, filho de Feli
ciano da Silva e de Fran
cisca da Silva.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica dornlcilleda e

residente neste distrito em

Itapocusinho, filha de Ma
noel Flore-s e de Ida Hai
den.

Vende-se
Uma charrete, rodas

pneumaticas, com arreios
em perfeito estadr
Por preço de verua

deira pechincha.
.

Ver e tratar Rua Ma
rio Lobo, 167. Joinville

8B&81�ßU �8 noruena
sem espinhas, tem éÍ venda
na CASA REAL

A V I S O
POSTO B,RASIL

Ao lado do BOTEL JARAGUA - Rua Marechal Deodoro N. 587
Comunica aos seus distintos amlgos e fregue

ses que estamos efetuando venda de gasolina Esso,
e Óleos e em breve teremos seção de lavagem e

lubrificação e consêrros de pneus.

O Proprietario: ANTONIO SCHMITT

1'11 '.b.\)'t>.O VIR()t;
!
,/ ..--c;� DA (""<À_ At

'I o�WETZEt INDUSTRIAL
JO/NVILLE

�t\lMENTO
\'\ttlEIRDS t·pr�?a��;!!:�L��!�"lm�2

camos aos nossos parentes, amigos e

conhecidos, o falecimento de nosso

estimado esposo, pai e avô,
r

VI....ORIO SCHIOCHET

falecido no dia 21 do corrente, com a ida
de de 72 anos, viemos externar, por este

meio, os nossos sinceros agradecimentos e

manifestar o nosso reconhecimento a pes
sõas amigas que nos confortaram durante
o transe por que passamos e tambem a to
das as pessôas que enviaram corôas, Ilo
res e acompanharam os restos mortaes á
sua ultima morada, bem assim aos que as

sistiram a missa de 7°' día, realizada dia 28.

Nereu Ramos, 26-11-47

Vva. Angélica Schiocbet e família

Ma...ão
Em qualquer quantidade. Pague-se bem.
Tratar na fabrica de WALTER BECKER

Rua Benj. Constant

Agradecimento
Comunicamos a todos parentes e

conhecidos que apoz rapida doen

ça faleceu nossa querida irmã e filha

ANASTACIA GLOWATZKI
na idade de 17 anos.

Agradecemos a todos que nos auxilia
ram no duro transe, os que enviaram flores
e acompanharan o enterro. Especialmente
agradecemos ao Dr. Renato Walter pelo seu

esforço para manter com vida a extínia.AVI S O
Garibaldi, 27 de Novembro de 1947

Andre GIowatzki e familia

PE R D E U·S E

PE R D E U-S EIoinvile, 24 de Novembro de 1947.

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

Cel. Graciliano Negreiros
Administrador Federal

Um broche de ouro com brilhante, dia. 15 do

corrente no trajeto do Bar Rod�iario ao baile no

Salão Buhr.
Tratando-se de objeto de estimação, pede-se

fineza á quem o tiver achado entrega-lo nesta
redação mediante gradificação .

reomsnda.se tanto para roupa fina como para roupa comum.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


