
CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Responsavel : PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N.
o 39

Abril de 1948 - Sta. Oatarina - N.1.484JARAGUÁ DO SULANO XXVIII Domingo, 11 de

Montese NOTAS &.
NOTICIAS

'Camara
.Municipal ser repetida.

Pela tarde, soaram' afi
nal os clarins da vitoria,
e a bandeira auri-verde
tremulava mais uma vês
vitoriosa n05 ceus da lta
lia.

Vitoria! Vitoria!
Montese caíu!

'LOCAIS \ma
apenas tem, ja por

terceira mão, um centra-
Lero-Iero. Por ter saído to de promessa de ven

com incorreções, repeti- da e compra das terras
mos a nora que sob o que está vendendo!

'

titulo a margem publica- 5'-Que não cumpriu
mos no numero passado: nenhum dísposítívo da

Aos novos a- lei sobre loteamento e
rautos da "Cidade de vendas de terras em
Dumontína", e como res- prestações;
posta a carta que .nos 4' Que assim está praescreveram e a publica- ticando crime contra a
ção que fizeram num economia popular, de
jornal de Joinville, es- vendo de ha muito es
clarecemos o seguinte: tar respondendo por ele
l'-Que a policia de na justiça.

São Paulo comunicou 5'-Que o resto é lero
que a firma

.

"Alves & lero, dispensando a po
Oorrea", não está lregís- pulação de Jaraguá a
tada na Junta Comercial deíeza que dela fazem,
e nem como corretores pois desses pseudos a
de imoveis; migos e- defensores, ela

2. Que a referida ür- está farta.

CAMARA MUNICIPAL
Jaraguá do Sul

CONVOCACãO
,

Oonvoco os srs. vereadores, para uma reunião
extra-ordinária, a realizar-se no dia 16 do corrente,
ás sete horas da manhã, na sala do Forum, no
ediflciojde Prefeitura Municipal, afim de serem discu
tidos proleros-leis apresentados pelo sr. Prefeito Mu
nicipal.

Jaraguá do Sul, 8 de abril de 1948.
ROBERTO MARQUARDT Presidente

o presidente da Re- dores_: Em São �aulo, o�
publica assinou um de teceloes. Na Italía, esta
ereto submetendo a li_o a greve mais ínteressan
cença previa da Carteira !e para os pagador�s de
de Importação e Bxpor- u;npostos. 00 funcíona
tação do Banco do Bra- rIOS da coleta declaram
síl, a importação expor- se em greve.
tação. Será que os governos
São taxativamente prol- não conseguem debelar

bidas as exportações de o mal?
açúcar, arroz,alho,banha,
batata, carne verde e se

ca, cevada, farinha de
mandioca. feijão, mantei
ga, queijo, milho, ovos,
toucinho, trigo, cimento,
produtos farmaceuticos
e outros artigos e gene
ros alimenticios.
A medida tende a baí

xar o custo da vida, o

que ja se nota no Rio
Grande do Sul, onde o

arroz e a carne baixa
ram consideravelmente.

-x-

Mal de muitos consolo
é, diz o ditado. As gre
ves continuam em todo
o mundo, até mesmo na

Argentina, onde o sr.
Peron diz que tudo é um

paraiso. Ali agora gre
varam os funcionarios
bancários. Nos' Estados
Unidos, parte dos estiva-

•

Na hora do

aperitivo. tome
Um Calice

de

BITTER AGUIA
/

I Puro

-x-

O sr. Governador do
Éstado, Aderbai R. da
Silva, baixou decreto a

provando as instruções
para os círculos de pais
e proressores, que fun
cionarão junto ás escolas
isoladas.-

O seu fim é incremen
tar fi união entre pais e

proíessores.' ou melnor
entre a escola e o lar.

-X-,

Qulnta-felra ultima, reu7
nlu-se no Rio de Janeiro
a comissão Interpartldarla
que estudou os casos po
Itncos do Pará, Santa 'Ca-
tarina e Piauí.' c,

Jt. '. ' l

" -x-:,

-'X-

Aqui, na politica, local.
nada de novo, a não ser

aquela convocação tora
da lei da Camare dosVe
readores, que por esse

motivo ficou sem efeito,
dado o protestos dos per
replstas e udenlstas,

É preciso que todos se

capacitem de que temos
agora leis que devem ser

cumpridas, porque as opo
sições estão alertas e exi
gem o seu integral cum

primento.
Isso, se não' quizerem

passar por outras decep
ções, e que seus aros se

jam anulados.

GAITAS DE BOCCA
"Bering" tipo Bobner de

todos preços etamanhGs
vende por preço incrlvets
a afamada CASA REAL.
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Dr. Arlnínio Tav81ii'es

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINÀ

--------.--------
Kühn & Rengel

FERRARIA
Fabrica de ferramentas agricolas.

Principalmente Machados, Enchadas Foices,
I

etc.
NUNCR EXISTIU IGURL

..

O AVÓ! MÃE! fILHA! I?::' -� TODAS DEVEM USAR

� ;.. fLUXO-SEDATINA
� -a (OU REGULADOR VIEiRA)
� • ..c A MULHER EVITARA DORES
�. : i" ALIYIA AS CÖUCAS UTERINAS
� ! t'I:> limar_ga-s8 com vantagem pára
(3 Y'lI � eembater as Irregularidades das

»ti> funções periódicas das senhoras
g. I" V1 É Calmante e regulador dessas
"1l CD funçõell
o
::I
Ul
(Q
(')
Cl

Pmf�itura Mu�i�i�al U� Jara�uá U� �ullE�n[2l� �e l?�nIDllle�f2l.lPr2lça i7n���f���f7��;1REQUERIMENTOS DESPACHADOS O Doutor Ary Pe�elra Ollvelra, JUIZ de Direito I .

da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa DE292-Benjamin 'I'amauini bras. traust. imp. Catarina Brastl, Na Forma da Lei Etc.
G "Ih G G k "terreno adqui�ido. de Luiz �o�erti. Idem. Fa� saber a todos os que o presente edital. de tUt UI erme A. • aed e & Fílhes

2�3-Be.n�amlll Taml�Dllll. bras. transf. imp. primeira praça, com o prazo de vinte IP Rua Marechal Deodoro Fundesterreno adquirido de .Jose.Hamsch. Ide.m. dlas virem, ou dele c�nhecimento tiverem ou ínteres- &294-Alfredo Feiler bras. traust. imp. terreno sar possa, que findo esse prazo, hão de ser arre- DI Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Lass
adquirido de Friédc Feiler. Idem- matados por quem mals dér e. maior lance oferecer,

I
Dormitórios modernos e simples •295-Harry Kruger-bras, transf. imp. sobre em frente ás portas do Edificio do Forum, no dia jogos' pera salaseu esta,?elecimento .Sito

a estrada Ilha da Figuei- 20 de abril proximo vindouro, ás 10 horas da manhã, Jogos pera coslnha.ra, vendido a José Graf. Idem. os bens penhorados a Carlos Zehnder, na ação296-Bertholdo Baumann bras. transí. imp. executiva que lhe move Alfredo Feiler, abaixo des. � Guarda roupas colonial
sobre uma bicicleta vendida para Herbert Baumann. crlmínados:

I
Guarda roupas para casal e solteiros

Idem. (1') -Um terreno sito a Estrada Izabel distrito' Guarda comida e guarda louças
298-João Budal Arins transf. imp. imp. co- de Hansa fazendo frente com 100 merros, com _ o

I
Bufes e pentiadeiras

I
mercio varegista estabelecimento comercial, vendi- caminho do Seminário fundos com 100 melros com

•

Cadeiras-Mochas-Camiseirasdo a Lino Klein. Idem. -

terras dos outorgantes' extremando por um lado com Camas-Tabaas de lavar roupa2ge-Herberto Schinzel bras. Alvara de licen- o lote rr 75 com 625' metros e pelo outro lado com

Çda PNara reconstrir prédio sito a rua Domingos R. 625 metros, 'com terras de Gerardo Hermann Seidel: lao1f!;tJft;na:;;eu__}_ "'Si!iJ'3:;j�!HÊe1J!!1raa ova, nesta CIdade. Idem. Edemundo Erich Seidel e Oscar Max Seidel, com, a
300 - Breithaupt & Cia. Firma bras. baixa área de 62500 metros quadrados, registrado a fls.

imp. bicicleta, por ter que retira-Ia do transito. 286 do livro rr 5 sob n: 1.123, talão n'7, 1.265, do 0-
�dem.. . _

ftclal do Registro Geral da 1 a. Circumscripçao de
_ 288-Irllle� Sa�tos bras. ce:tlda� se ha falta Iolnvelle, sr. Rodrigo de Oliveira Lobo, aos 15 de

de construtor Iicenciado na localidade de Corupä. junho de 1931, avaliado em cr$8.000,00.Idem. -

. _ . 2')-Uma casa edificada no terreno descrito no
289-Albano Kanzler bras, certidão se contt- item r: avaliada em Cr$ 1.50000.

nua havendo falta de construtores profissionais e c'ujos bens constantes do' euro de penhora e
relação dos profissionais para pagamento do im- euro de a valleçêo de folhas dos autos da referida
posto de Industr�a e Pr<?fissão. Ide�. _ . ação executiva, serão levados em hasta pública de

301-'-FrederlC0 Lawin bras. certidão para fins venda e arrematação em primeira praça, pelo preçode renovação da lincença a �itulo precário no Con- dá avaliação, isto é, crS 9.500,00 (nove mil e quinhenselho Reglon�l de �ngenhana e Arquitetura. I�em. tos cruzeiros).-Assim serão os referi dos bens arre

30�--:-Alvlllo Kh.tzke trans�. imp. terre?o unp. matados por quem mals dér e maior lance oferecer,. sobre blClCle�a, v�ndlda a ,RUdlbert KU�llle. Idem. no día, hora e lugar acima mencionados, podendo303-Joao Piermann oras. transf. imp. doado os mesmos serem examinados por quem Interesse
a seu.s filhos Rosa, J?ão Felipe,. Ernesto, Maria, tiver, no lugar Estrada Izebel, distrito de Corupá.G.ahrlel, Paula, �ranClsco, Rosalía, Germano, Anto- pare que chegue a noticia ao conhecimento de to�
DIa e Oswado Piermaun. Idem. dos, se pessou o presente edital que será afixado as

.304-Ary Kanzler bras. transí. imp. terreno portas do Forum, no lugar de costume e publicadovendido a Ha�ry Gaedke. Idem.
'. pelo jornal local "Correio do Pvo digo Povo".-Da·

305.-ErwlllO Padratz bras. transf. imp. terre- do e passado nesta cidade de Iaragué do Sul,· aos
no vendido a .Alfredo Padaratz. Idem.

.
dezenove dlas do mez de março do ano de mil no-

307-Erwlllo Padaratz bras. transf. imp. terre- vecenros e quarenta oito. -'- Eu, Ney Franco, es-
no vendido a .�ugcmio Padatz. Idem.. crivão, o subscrevi.>- (assinado) Ary Pereira Oliveira D308-EmIlIO. Padaratz bras. transf. imp. vsn- juiz de Dereito Ja Comarca.-Está conforme o ori-dido a Alfredo Padarat�: Idem.. ginal, do que don fé.

309-Auto Jaragua S. A. Industriá e Comer- Ieragué do Sul 19 de março de 1948
cio traust. .imp. dois caminhões com a lotação de

'

O Escrivão30 é 20 passageiros, adquiridos da Empresafl'rans- NEY FRANCO
Porte .Andorinha. Idem.

D' "IT310-FranciscQ Hruschka tsoheoo-slovaco. bai- H P. Ren.atO' ww alter - 11
��d:�d:���ee��a olaria,'-- sita estr.ada Jaraguá

ml��!i!!ioi!!lii!!!!5bi!s;e;!!�!!�i!!!!i!i!!I!!i!iI!!i!!ii!!i!II!!ii!!"l!iiiE!iliEi!iljjE!!'I.::.ll::i .CIR- 'URGIA GMERÉALDEIECSpOE'CIALIZ'A"'DA i.:·:.:!- 311-Frßderico Ullmann bras. trans!. sobre u- ".

e res
(Sezõe's, Malárias,...

-

ma bicicleta adquirida de Oscar Baggentoss. Idem. III Impaludismo
-

ln
i.l. Com cursos de aperfeiçoamento ·no. i.:l.:.R Maleitas Tremedeira II312-Harry Kuhne bras. traust imp. sobre l'li

.
-

, ,

I Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii
uma bicicleta adquirida de Erico Borchardt. Idem. III - CURAM-SE RAPI,DAMENTE COM -

,l:i:' Doenças de Senhoras - Partos - Clinica
.

ii513-Fredolino Martins bras. transt imp. ter-

,11·�Ii..
·

"Capsulas Antisesonicas I.
Geral ,de Adultos, e Crianças. ii

rena adquirido de Estefano Schramowski. Idem. g !! Consultório e Residencia: - ao la�o da Prefeitura Municipal. H314-Gustavo Toewe bras. transl. sobre um

M' " ii TELEfONE N. 3 ii
carro de lavoura. adquirido de Rudolfo Toewe. ,.. Inancora III li Jaraguá do Snl Sta. Catarina IIIdem..

.

m Em Todas as Boas Farmacias
., I315-Porath & Rás8veiler transf. imp. sobre iu iii
---------------------

uma Ferraria, adquirida de Leopoldo Klotz. Idem. RI É um produto dos LabQratorios MINANCORA III
...............

I' ............,_....___.....____....�316-Bankhadt. brai. baixa imp. sobre bicicle- iii iii fLlIIB Df I06UfIßA Bitter A�uia Puro
ta vendida para fora do Municipio. Idem. Ig - .Toinville - Sta. Catarina- m

�
abre o apetIte e

�317-Harry Buchmann bras. mandar construir !jEil!!!ii!!!�Il�!!!!!=m!!!Em!Ei!i�il�!=mii=El!i!!!Ii!Il!�!lli�ii! Oremédioqu.tem depurado
casa de madeira em sua propriedade. Idem. � o eangue d. tres gerações! favorece - a digestão

318-Hermilio Ramos bras. licença colocar u- Empregado com êxito na.: ..................--......................................___

ma Fossa OMS em sua propl'iedade. Idem.

reform�;9���;aJ� ��:v��s�r��� ��eun:aRi:����� C.linica de Olhos, Ouui�ßs, nariz, fioroanlo
co. Idem.

. 320-�nto�io Strykh�lski bras. licença cç.nstrmr um xlqUeiro para sumo em sua propriedade. Pofessor Caledralico de Biologia do lostittulo de Educação de Florianópolis
Idem. Ex·Chefe Glos serviços clinicos e cirurgicos do especialidade no

Hospital de Caridade de Fiorianópolis.321-Leonardo Dias bras. licença constrir uma Assistente do professor David Sonson. no Rio de Janeiro.
casa em alvenaria ele tijolos a estrada Nova Retor- Ex·interno por, concurso. do Assistencia Público do Rio de JaneIro

cida. Idem.
322-Ervlno Schmidt bras. licença mandar

construir uma casa em alvenaria de tijolos a estra
da Nova Retorcida. Idem.

324-Vitorio Pradi bras, licença mandar fazer .. 1Iii
um puxa<;lo nos fundos de sua casa sita a rua
Mal. Deodoro. Idem. .

325-Lothar Carlos Ernesto Sonnenhol bras.
transt. imp. terreno edificado com uma casa em
ruina, adquirido de Rodolfo Sansan. Idem..

326-Arnoldo L. Schmidt bras.licença mandar
construir um aumento no galpão de 'sua proprie
dade� Idem.

327--Wllibaldo Leona'rdo Junckes bras. trans!.
Imp. terreno, vendido a Erico Bruhnes. Idem.

328-Carlos Hass br�s. licença oonstruir casa
em alvenaria de tijolos em sua propriedade. Idem.

Secretario da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 19 de Março de 1948
• MANOEL LUIZ DA SILVA

Secretário

fLUXO-SEDATINA
pOla su-a comprovada efIcácia'
multo r.celtada. Deve .er usada

com confiança
. -

. "CONTRA.SE E. TODA PA.RTE

FLUXO-SEDATINA

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas

I Casa de Moveis -IVitõrio Lazzaris -------� I,
� Jaraguá do Sul Rua, Domingos R. da Nova ti'� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

se Vidros. Molduras para Quadros qualquer
tipo. - CAIXÚES FUNERARIOS

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões Funerários.

SEMPRE o !I1ESMO I ...

SEMPRE o MELHOR! •••

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TRATAME NTO

SIFILlS".

����

� BITTER AGUlA �
� é um possante estoma- �
f cal, feito. �e r?izes me- �
(

dlcmals. �
����

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
C C C ( I R A S,
FRiEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

\

Cure seus males e poupe seu
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 vantajosos.
Rua Mlll. Deodoro, 30 - Jaragua
����

FRACOS E ANÊMICOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA'\

Bronquitu
EscroFulose

ImpregadD COIII biU nas:

Toss••
ResFriado.

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

'
••T. ,., .-::-....••••-::t•...........�.:•••••�•••• :....::

Bl!bidíH?1

\ .

.

Boss LtdaJ
.

........................................
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l�oomOOl�1ICorrespondenteti Associação dos ; PROCURA-SE um, competente, co-m re-
, 00 00 dação propria, para trabalhar em São Fran-
00 00 cisco do Sul.
00 E C b t t d O B a s 1· 1 00 Ofertas por escrito, indicando preten-00 X - Om a e n e s r 00 sões e referências, para a Oaixa Posta n.34
�

.

; São Francisco do, Sul

; Secção de,JARAGUA DO SUL 00
00 00
00 00

moo C O N, V I 'T E 'oom Um moço pratico que seja apto á as
� � sumir a direção de balcão.

Apresentar-se á MANOEL F. DA COSo00 A ASSOCIAÇÃO T�M A SUBIDA HONRA DE CONVIDAR AS 00 TA S. A. em Itapocusinho.
; AUTORIDADES E A POPULAÇÃO EM GERAL, PARA AS FESTIVIDADES ;
00 QUE LEVARA.A EFEITO NO DIA ta D E A B R I L DO CORRENTE 00

1 _

00 ANO, �M COMEMORAÇÃO Á "TOMADA DE MONTÉSE" NA ITALIA, 'PELA 00 Ur. Waldemiro Mazure �enm GLORIOSA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA, NA SEGUNDA GUERRA �� MUNDIAL, PARA AS QUAIS FOI ELABORADn O SEGUINTE PROGRAMA: � e_•• 81 .A'81
� � Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA� 9,00 Horas - Concentração dos Ex-Combatentes em frente á. Estação Ferroviaria. 00 Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creançasm 9,30 Horas, - Desfiie em' conjunto para as Ruas! Cabo' Harry Hadlich, � - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
laS � • Indutotermia - Bisturi-eletrico • Electro-cauterização

I
Antonio Carlos Ferreira e José Zapela 'a cerem inauguradas. 00 I - Raios Intra-vermelhos e azuis.,

10,00 Horas - Inauguração das acima citadas ruas, pelo Sr. Prefeito Municipal, mem homenagem aos heróis expedicionários mortos em cumpri-
�
-----------------

00 menta de seus sagrados deveres com a Pátria, nos campos de 00 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU�OOOOOOS830000000000 batalha da Italia. 00 00 0000 11,00 Horas -

NSa PWraçl'da de deGspobrbtes dd? qu?e Aptlétfic? BMaep�I1:di'l edntrega, dPelo 00 00 Adolt Herrn. -Schultze
00w r. a emar ru a, igmssimo

-

re eíto umcipa , as con eco- � w MARCENARIA EM GERAL w� rações e diplomas os quais fazem júz as familias dos bravos expe- � � -
' zes

� dicionários rnortós em combate além-mar. � 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
� 12,00 Horas Hora do Rancho - Haverá em beneficio dos cofres � 00, CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
�

� 00 Mantem um estoque permanente de todos os tipos �00 da Associação, uma suculenta churrascada, acompanhada de be- 00 00 de Mob�ias, especialmente para escritorio. 0000 bidas em geral. 00 00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE:. 00� 14,00 Horas .; Encontro futebolistico entre os quadros Ex-Combatentes X Casados 00 00 Dorrnitorios, Salas de Jantar 0000 de Iaraguá, em disputa da Taça "CINE BUHR" oferecida pelo 00 � Cópas, Escritorios, Moveis rusticos e outros. 00w diretor do CineBuhr.· 00
zes

MOVEIS AVULSOS COMO
.

w00 16,00 Hora� - Disputa da Taça "EX-COMBATENTES" oferecida pela casa Lo-- 00 ti Cadeiras :

:

i���
thar Sonnenhohl, entre os principaes quadros do D. Pedro II de

�
zes Poltronas tixas e giratorias�

Corupá X Clube Atlético Baependi. 00 Mesinhas de centro e para radio
� E entre muitos antros. a00 20,00,:-lIoras �'Gr�n.de soire dansante na séde do Clube Atlético Baependi, abri- 00 00 Caixa Registradora marca "RECORD" ,

00 . ':
- .

/., ' lhantado pelo afamado Jazz Guanabara. 00 00 Afamada pela sua eticiencia, substitu

I0000 .1 A D I R E T O:R I A 0000 �
indo as Caixas Registradoras de

� � elevado custo.·_-------
� Toda a Mercador'ia á pronta Entrega 0000 I 00 00 RUA RIO BRACO, 964 --- TELEFONE, 73 0000 "A)l.,le hor homenagem que se pode prestar aos bravos Ex-Combatentes 00 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00� .

mortos é dar assistencia aos seus companheiros vivos". ; OOOOOOOOOOOOOOOOOO�"OO�OOOOOOOOOO
� ,

.

,'�OO'IOO000000�OOOOOOOOOOOOOOOO�OOOO'fOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOO"OO

CORREIO DO POVO Domingo, DIA 11-4-48 -�������������������������

Feste "O I ft J ft n T [" ,Bscclcr
. . . Casa Atacadista precisa de um Ativo�eah:ar-se- a .no dia 1°_ de MaIO e com Viajante ou representante, perfeito conhecontmuaçao no dI� 2, uma. grande fest.a cedor do Oomercio de Secos e Molhados;escolar, no lu�a� «Santa �UZIa» Itapocu�I- Armarinhos, Ferragens, Louças e Vidros,nho, em benefício da SOCIedade Educacio-

para viagens na zona entre Rio Vermelhonal Desp?rt. . . . a Mafra e interior do Municipio de SerraA diretoria desta �oCIed.ade convida Alta.
as de outras, e as autoridades, professores Propostas para "VIAJANTES" ao CUl.e o povo em geral.

J • dado desta gereneia.Dentro em breve sera publicado o

programa.
Haverá churrascada, galinhas, bebidas P RO I B I C ãOcafés e doces. Nós abaixo assinados, proibimos termi-
A festa será animadapor boa musica, I nantemente a todas pessôas de en�raremhaverá domingueira e a noite baile em nossos terrenos sem nossas licenças

.

.

afim de tirar cipos, palmitos" pescar, caçarDesde lá agradece e derrubar mato.
A COMISSÃO Não nos responsabilizamos pele que I

possa acontecer aos infratores.
Artur Aldrovantti
Alberto Ehlert
Leopoldo Kopsch
Emilio Kopsch
Germano Kopsch
Julio Pedri

Rio Cerro-Pedras Brancas aO-3-48

,
,

.......................................................�
......................................_ _
........................._

�
.............................................................................................................................

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI(jO
CIRURGIA PARTOS., MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENQAS INTERNAS E TROPICAIS, :iI

DOENQAS DA PÉLE.
- Elet-icidade Médica-

Indutotermia, B�sturi Eletrico, Galvanacanterio �CORREIO DO POVOIIIIIIIfCIRaios Ultra VIoletas e Infra Vermelho r c J 1
.

- R A lOS lf -" ,_ " I AVISAMOS aos nossos presados leitores' que II
Diretor ,Médico do HOspItal Sao José estamos procedendo a cobrança das assinatu- II

;::���:��:�:::�:��:�����:::�:::���:�:��;:�:::����::::::: l.. ras pera o corrente ano. J
::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ._.-.__..._--------_•....-1
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PROCURA·SE

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermifuga suave e de pronto

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

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

remedias

Compre hoje mesmo uma .1.OMBRIGUEIRA
,

MINANCORA para o seu tilhinho.
E um 'produto dos Laboratorios Minancora

- JOINVILLE -

PRODUt.rrOS DA:

ínãustna dle Ca�cadlij§
(G(())§c]ffi Jrmäos §: Ao

CAIXA POSTAL, 11

ARAGUÁ DO SUL - S. Catarina

sawe USaVa e 9 e e

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

Dp. LUIZ DE SOUZ.&
'

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

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI

SANTA CATARINAANO XXVIII - JARAOUÁ DO SUL Domingo, 11 de Abril de 1948
������====�==��==-=�==============�

N°. 1.484

falecido no dia de Abril de 1948, com a i
dade de 79 anos.

As familias enlutadas vem externar,
por este meio, os seus sinceros agrade-ci
mentos e manifestar o seu reconhecimento
as pessoas amigas e de suas relações que li CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii
as confortaram durante o transe por que Vistas da cidade ��-;;-�Pina�� .....:.

moderna e primllrosamellte instalada do !::l:passaram e tambem a todas as pessoas que .....,enviaram coroas e flores e acompanharam Vende-se na Grafica põem o famoso esto- ii DR e SADALLA A.D'.J!. N ii
os restos mortais a sua ultima morada. Avenida Ltda.

�
macal::. ::

Bitter Aguia ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNI�? NOS iiE agradecem especialmente ao Rev. .........................................,.,. ...._........ ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA iipadre Alberto, pelas consoladoras palavras � Grande numere de pes- � �...."...."...�.......,..."..--.,. l'j «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» Hproferidas no enterramento. � soas se curaram do esto- � I HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 11Jaraguá do Sul, 8 de Abril de 1948.

� d � P \STAS ESCOLARES • -

-II
..

JOÃO CARLOS STEIN JUNIOR e Família mago, usan o -

- ...«»Inv. e - ii
___________________ Bitter Aguia Puro I

(Bolsas) -

-

.......,..."..�..._....,...,,,..._.,,� vende-se na Grafica
Avenida Ltda.

--------------------

I A�Om�aLua.
Escrituração Mercan
til· 'Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais,
<,

Contratos - Naturali-.
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Edital N' 2568,de 6-4-1948,
Emilio Küster e

Alma Kresin
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Río Cêrro, filho de
de Guilherme Küster e

de Bertha Mathias Küs-
ter. _'

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
no Rio da Luz, filha de
Augusto 'Kresin e de
Maria Holtz Kresin.

Locais

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Temos em deposito. para pronta entrega

Aniversários
- Hoje faz anos o jo

vem Edgar ôchrnítt.
- Tambem nesta data

transcorre o aniversario
netalicío do sr. Silvestre
ôrrzelkowskt, . industrial
nesfa cidade, onde gosa
de grande circulo de emí
sedes.

Irene Pedrl, Oticial do
Registro Civil do r" Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estâdo de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber /que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem par3

casar-se: '

- Amanhã faz anos a Edital 2366, de 2,,4 1948'
exrna, snra. dona Hilda Herwig Behlíng e
da Silva Hoeschl, dignis- Hílda Schaldag
sírna esposa do dr. Arno Ele, brasileiro, solteiro,
Pedro Hoeschl, Juiz de Di- lavrador, domiciliado e
reito da 1° Vara, na Capí- residente neste , distrito,
tal do Estado, na Ilha da Figueira, filho

, de Bernardo Behling e
- No dia 15 fez anos de Ema Glasenapp Beb-

o sr, Bernardo Grubba Ju- .lín
nior, industrial nesta pra-, g.

'. .

ça, e dona Guilhermina Ela, b.rasIleIra, s,o�teIra,
Lenzi, esposa do sr. Ver- do�estJCa, domiClI.Iad� e

di Francisco Lenzi, funcí- resId�nte !leste ,dIstrito,
onerío municipal. em RI� Cerro, Iílha de

Frederico Schaldag e de
Albertina Schaldag.
Edital N' 2567, de 6-4-48.

Harry Butzke e

Inga Glasenapp
_ Dia 15 aniversaria-se Ele, brasileiro, solteiro,

a exma. snra. Iorgeta Met- seleiro, domiciliado e

tar, digna consorte do sr. resident� ne�te .distrito,
Sem Mattar, destacado em, 9-aribaldI, tílho ?e
elemento da" vida social e

Emilío But�k� de Hed�Ig.
comerciante nesta cidade.1 Ela, braslleIr�, ��lteIra,

, lavradora, domícílíada e

�
residente neste distrito,enha um

_ esto�ago á estrada Jaraguá-Es-
te, usando . querdo;' filha de Erwín
TTER AGUIA PUBA Glasenapp, e . de .Mínna

[Mueller Glasenapp.

Seguros
�'YPIRANGA"

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dUI ante 15 dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legals
IRENE PEDRI,oticial

Av. Getulio Vargas. 350

Vende-se
Uma casa de material

nova com agua- encanada
etc.
Sita a Rua Rio Branco.
Informações no Bar No

vo ou ne oficina de The
oduro J: Wolf.
Iaraguä do Sul, 5-4-48

Novidade- Dia 14 faz ano o sr.

Paulo Wunderlich, indus
trial nesta cidade, e dona
N1Iir Airoso Leskowicz.

Llrne bôa caneta
constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Ora-

fica Avenida Ltda.

Para construção
Taboas de Canela e Qualidade

t
AGRADECIMENTO
Dolorosamente compungidos, pela
irreparavel perda de nosso querido
pae, sogro, avo e bizavo.

JOÃO CARLOS STEIN

Araribá

I
,

I Agro Industr, Retorcida Ltda.

I Preços e encomendas em Jaraguá, com

A OOMEROIAL LTDA.
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I Dr. francisco AnfoniD Piccioni I
III MEDICO

o::

o:: Formado pela Faculdade de Medicina da
III

·111 Universidade de São Paulo, m
1",·," Ex-semi-Interno do, Hospital das Clinicas e Santa Casa de l:iI.. _ Misericordla de São Paulo II

I� CLINICA GERAL-CIRURGIA iii
I'Ö,'
Partos" Doenças_de Senhoras, Homens - Moléstias internas ill:I e externas: Pulmões • Coração " Estômago - fjgado - Rins -

II
1� D�enças nervosas - ?ífilis - Doenças venereas > Doenças da iii

Hi pele em geral� Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos, i�
I� ESPECIALlSTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. til

I CONSULTAS DAS 8 Às 12 E DAS 2 Às 6 HORAS À 1:'1:o:: RUA MARBCHI\L DEODORO, 507 - JARAGUÁ DO SUL. :1:

Im AS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM JARAGUÁ m
I"ii DO SUL NO PERIODO DA MANHÃ; À TARDE, DAS 4 Às 1:':-1"I,K 7 HORAS EM NEREU RAMOS.

III Residência: Rua Epitacio Pessôa 519 iii
I� JARAGUA. DO SUL ,STA. �ATARINA III
;i;!�!:!II!E!I!:::s;iFE!!!'!!!!!!;i=;;==iiE!!!;;=!;=!i=;!=:;�;Iii

ç,�RHENTO
�ttlErROS

;",.1
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' .

laVaIllidl([)) c(Ü)m §atb�(Q) (Marca Registrada) I
�S1RIA NACIO

Virgem Especialidade ���::�;:(
-

,

dla ClA� WEilEl liN]))[J§IIIAl c JonIDl\vnHe
1!�CONOMISA·SE TEMPO E DINHEIRO.

I

Sf>..ßÃ� ylRClAt
•••

ESPECIALIDADE,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


