
Termina no dia 15 do
corrente o praso para
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Todos os que' deixa
rem de comparecer, se

rão considerados insub
missos e como taes pro
cessados pela Justiça
Militar.

-x-

O Chefe da 16a. C. R.
declara aos cidadãos
da classe de 1924, que
a partir de 1. de feve
reiro do corrente ano,
podem requerer a expe
dição do seu certifica
do de reservista de 3a.
categoria. anexando ao

requerimento os seguin
tes documentos: certidão
de idade, folha de iden
tidade, atestado de resí
dencia, 4 Iotogralías de
4 x 4, Cr$ 10,00 corres

pondente a Taxa Militar
e mais a multa corres

pondente para os alista
dos a revelia.

Não foram poucos os

segredos militares ciosa
mente guardados durante
toda a guerra e dos quais
nunca transpirou neuhu
ma informação pública,
por mais insignificante
que fôsse. Entretanto, ago
ra, com a terminação do
conflito, muitos desses se

gredos vêm sendo reve

lados. O ultimo de que se

rave noticia foi o "arti
lheiro aéreo", um extra
ordinario iustrumento de
pontaria instalado em to
dos os caças da RAF.
Graças a esse ínsrrurnen
to - uma das maiores des
cobertas dos dentistas e

tecnicos britanicos - os pi
lotos ingleses e aliados
podiam atingir os aviões'

inimigos fazendo fogo de

Pequeninos ale- angulos de tiro absoluta

mães na zona de mento impraticaveis até

ocupação das for- ent�o, com garantia mate-
manca de acertar no al

ças. dos E�tados I vo li uma distancia de 400
Unidos regres- metros e voando a maís
sam à escola pa-I de 640 quilometros a hora.
ra começar de Esse instrumento reduz-se

novo seus es tu- a um apa.relho �e cristal
onde o piloto ve apenasdos. um anel movediço forma-

(Serviço de In- do por s.eis diamantes, e

formações do He n�da mais tem a fazer �_e-
.

f'
. neo manobrar o seu a vtao

mis ério.) de forma a colocar o apa-
relho inimigo no centro
do anel.

_ Depois disso,
basta apertar dois botões
de controle pera saber
quando deve abrir fogo
eorn as suas metralhado
ras. Um desees botões
"diz" ao piloto si o avi
ão contrarie é vm "ME-
109", 110,210 ou um "FW-
190", enquanto o outro dá
a distancia exata a que
ele se encontra, e a mire

propriamente dita realísa
todas as correções e de
fleções necessarias a ga
rantir a certeza do tiro.
O novo "artilheiro aereo"
é oficialmente conhecido
pela designação de "Mira
de Tiro Giroscopica Mark
11-0".

Edu8Pd Renaud
Em São José dos Cam I que

contava 56 anos.

pos,IEstado de São Paulo, O falecido era casado
faleceu no dia 11 de de- com dona Ema Lehmert
sembro o snr. Eduard , Renaud, tendo residido
Auguste Pierre Renaud, por muito tempo n/ cidade.

r

Diretor: A'R T U R M Ü L L E R - Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39CAIXA POSTAL, 19

Nova lei eleitoral Revista Semanal
Substitui- No dia 9 realisou-se em lho, tendo o povo inves-

moís Londres a instalação da tido contra os especulado
assembleia das Nações res.

Unidas, com os delega- _·x-

dos de 51 paizes. Está no Rio um repre-
I Falando aos represen- senranre do governo nor-

O Presidente da Repu- cimento por tabelião da cédula na urna, na for- tantes das Nações Ilnl- e-americano que veio en

blica, reabrindo o alista- letra e da firma alístan- ma da legislação vigente. das, disse sua megssrade rebolar negociações pare
mento eleitoral baixou o do será gratuito e preie- Art. 10- Estarão elet- o rei Jorge da Inglaterra: venda de material ernpre
seguinte decreto-lei: re a qualquer outro ser- tos em cada partido, na "Está em vossas mãos gado na guerra e que po-
"Art. 1°. - Fica aber- viço, não podendo o ta- ordem em que tiverem construir ou desfazer a derá ser aproveitado na

to, .

em todo o pais, a belião recusar-se a fa- sido rgistrados por ês- felicidade de milhões de paz.
partir de 15 de janeiro zé-lo, se abonadas por tes, tantos candidatos de vossos semelhantes e ml- - x-

de 1946, o alistamento duas testemunhas i d 0- cada lista quantos indi-,Ihões que ainda não nas- A Fazenda Nacionnl foi
eleitoral. neas que as .reconheça car e respectivo quo- cerarn. condenada a pagar a

Parágrafo unico - Es- por escrito ao pé do ciente partidário. A vos cumprirá lançar "Ford Motor Cornpany"
se alistamento será en- mesmo requerimento. Art. 11- O numero de os alicerces dum mundo a importancia de 528 mil
cerrado sessenta dias Paràgraío unico - A representantes do povo em que os conflitos, co- cruzeiros cobrados ilegal
antes das eleições para criterio do juiz eleitoral, nas Assembléias Legis- mo esse que uitimamente mente pelo imposto so

governadores dos Esta- o testemunho de duas Iativas será o previsto nos levou ao limiar do bre a renda.
dos e membros das res- pessoas idoneas pode pelas Constituições Es- aniquilamento, não se pos- -x-

pectivas Assembléias, se suprir o reconhecimento taduais em vigor a 10 de sarn repetir, e em que os Como não aparecem
tais orgãos forem manti- por tabelião da letra e novembro de 1937, se a homens e mulheres te- compradores, o Banco do
dos p e;l a Constituição firma do requerente, lei ou a Constitutção nharn oportunidade de aplí- Brasil vai suspender a

que vai ser promulgada Art. 6°. - E mantida, que o. Congresso pro- car plenamente e que h� venda livre do ouro.

pelo Congresso já eleito, para o novo alistamento, mulgar não dispuzer dr- de bom em cada um. E Como. já é do dominio

e quarenta dias para os a divisão em zonas elei- ferentemente. um trabalho nobre que publico o governo autorl

trabalhos dos cartorios torais feitas pelos res- Art. 12-- É concedida tendes na carta das Na- sara a venda a partícula
de alistamento. pectivos Tribunais Re- anistia aos que, não ten- çõss Unidas, um nobre res, pera fins industriais,
Art. 20• - As inscri- gionais, e aprovada pe- do cumprido a obriga- instrurnenro". de uma tonelada desse

ções serão feitas exclu- lo Tribunal Superior E- ção do alistamento, re- FGi eletro presidente da metal a Cr$ 2540 a grama.
sivamente a requerimen- leitoral, revogado o art. quererem sua inscrição asssrnhlela o delegado -x-

to do proprio punho dos 14 e paragrafo do de- nos termos da presente Spat, da Hollande. Faleceu em Curitiba o

alistandos. ereto-lei n", 7586, de lei. -x- sru.: Desembargador Leo-
Art. 3°. - Instruirá o 1946. Art. 13- O Tribunal su- Continuam as inunda- nel Pessoa da Cruz Mar-

alistando o requerimento Art. 7°. - Os juizes perior Eleitoral regula- ções no norte do pais, ques, Presidente do Tribu-
com os seguintes doeu- despacharão, na séde do mentará esta lei, baíxan- onde cidades inteiras =. nal de Apelação.
mentos: juizo, todos os dias uteis, do as instruções neces- tão debaixo' da agua. -x-

a) prova de nacionali- e poderão ter, além do sarías á sua fiel execu- Afirma-se que é a maior Os soldados amertca-

dade e de idade: respectivo escrivão au- ção, enchente verificada nos nos na Austria, Filipinas
b) prova de identidade: xiliares em numere qup Art. 14- Esta lei entra ultimes 25 anos. e outros lugares tem pro-

C) duas Totegraflas do Iôr fixado pelo Tribunal em vigor na data de sua I x- movldornanífestaçõos con
alistando, de 2x3, uma Superior Eleitoral m e- publicação, revogadas as Continuam na Italia as tra a demora da desmobí-

para o titulo eleitoral e di3;nte representação dos disposições em contrá-! demonstrações centra a !isa�ão sendo. tomadas
a outra destinada ao Tríbunaís Regionais. rio". falta de viveres e rraba- medidas energrcas pare

arquivo. Art. 8€1. - Nas eleições.
§1°. - A prova � pua membros d� �-

--------------------------------�

nascionalidade será feita sembléias Ie gi sl at iv as,
com a certidão de nas- registrarão os partidos
cimento ou de casamen- seus càndidatos na or

to, carteira de identida- dem preferencíal, que
de expedida por gabíne- tiver sido deliberada por
te oficial, ou com o títu- seus respectivos díretó
lo eleitoral expedido na rios.
conformidade do decre- Paragrafo unico - Con
to-lei nv. 7.586, de 28 de sidera-se preferencial a

maio de 1945, sendo ve- ordem em que, na lista
dadas justificações para registrada, estiverem os
suprir qualquer desses nomes dos candidatos
documentos. . uns após outros.

'

§ 29• - A prova de Art. 9°. - O eleitor
identidade será feita com votará sómente na legen
a carteira de identidade da partidária.
expedida p o r gabinete § 1.-Para este efeito;
oficial, ou em sua falta, haverá, em cada eleição,
com o atestado de duas uma cédula unica. oíící
pessoas idonias, a críte- al, em que serão men
rio do juiz eleitoral, pe- cionados, um a um, em
rante o qual fôr reque- linhas sucessivas, em or

rido o alistamento. dem variada, os parti-
§ 5°. - Quando o re- do sque registraram can

querente Iôr Iuncíonarío didatos.
publido, a prova de na- § 2.- O eleitor rece- C tí

.

cionalidade e de idade berá do presidente da .

on inua intensa a ati- Vão ser renovadas di

poderá fazer-se median- mesa receptora, com a
I vídade do P.T.!3., que versas urnas das eleí

te atestado do diretor da sobrecarta oficial a cé-I prepara um ambíente, ou ções de 2 de dezembro

repartição em que servir. dula a que se r�fere o para obter do General nos municipios Ide Itajai,
�rt. 4�. _. Os titulos parágrafo anterior, e um

Dutra a pasta do traba- Tubarão e Imaruí, com

eleítoraís expedidos "ex- lapis. lho, ou para preparar .a cerca de 4.000 votos.

oficio" para as eleições § 3. Esta cédula será
volta do S?�. GetulI? Foram apurados 7.208

de 2 de dezembro de assinada pelo presidente Vargas a ativídade polí- votos em branco e anu-

1945 são substitudos por da mesa 'conjuntamente
tlCa. lados 739, em nosso Es-

titulos definitivos, me-I com a sobrecarta. Parece Çlue, nas rodas tado.

dia�te: requerimento dos . § 4.- Dentro do gabi- ligadas ao presidente Segundo os ultimos.

eleItores. nete indevassavel, o elei- eleito, procura-se aparar
dados do Tribunal, em

§.1°. -: Excluem-se da tor riscará a lapis, na um e outro golpe, pois Santa Catarina o PSD

obrIgatorIedade des t a cédula oficial. ° nome qualquer deles seria fa- obteve 108.209 legendas,
substituição sem a qual do p�rtido em dujos can- tal não somente ao go-

a UDN 68.198, o PTB

não é:permitido votar os didatos quer votar. verno, como ao proprio 15.912, o PRP 8.735 e o

ailistad.o.s "ex-?flcio", § 5.--:Não serà apura- P.S.D., cuja maioria é PCB ,2.011;
quando JUlzeS', mIlItares da a cedula se o eleitor avessa a \Volta do anti- ,

Ate aqUi o quociente
e funcio:Q.ários publicos. riscar mais de um nome go chefe com tantos po-

e 22.546.

§ 2°. � O processo de de partido, ou não ris- deres e, porque, a pasta -S�a�b�o�t-a�g�e-...alistamento é o indicadQ car nenhum do trabalho é chave de
no art. 3°. desta lei. '§ 6. - A� tornar do milhões de eleitores.
Art. 5°. - O reconhe- gabinete, depositará sua -x-

Requerimento de proprio punho -

ção dos titulos - Não haverá
ladrões .de cédulas

A Rendicão na Alemanha
•

Polilica gern no Rio de Janeiro.
Ainda ontem coloca

ram uma bomba de di
namite no trilho de um

bonde, tendo esta expio
dido quando o veiculo
passava, ocasionando
serios danos.
A policia anda no en

calço dos autores des
sas :violencias.

Lei de Imprensa
Foi assinado um de

creto-lei regulando a

concessão de direitos
alfandegarios aos jornais
para isenção de impos
tos na importação de
papel, maquinas e ma

terial de impressão.

•

Estão se- verificando
diversos atos de sabota-

Servico
•

Mililar

evitar a repetição de dis
turbios.

-x-

•

(C. E..C.)
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Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-R.AIOS X-

Diretor Médico do Hospital "São José"

r@Y@)@Y@)@Y@)@Y@)@Y@)®Y®@Y@)®Y@®r®®Y@®Y@®Y®� ���;;;;;;��;�;�;�;�;;�������;���;;;��;;���;�;���;�;;;��;��;;;;;;;;;

� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �-
�

TODAS AS MOLESTIAS DO ßPHRflHO Hf�PIRßIÓRIO �. DelegaciaAuxiliardePolicia..

EDITAL,
Encontram alivio. imediato com o uso do

� Incompa'P8vel �
� Pl!ilOfíll dI! nogiro rl!lol�OII! �
� O PEITORALMAIS�ONHE�IDO MO BRASI� �
@ .

. @
�@J®@)..@@)..@@,;.@@)..@@)..@@)..@@)..@@;.@@)..@@)..@@)..@@Tt

------0 Terminantemente a en-

O tenente Alfeu F. Unhares, delegado auxí- trada de pessoas estranhas

líar de policia do municipio de Jaraguá do em meu terreno. não me

Sul, Estado de Santa Catarina - responsebillsando pelo que
.

.

Ilhes
possa acontecer.

.

FAZ SABE� aos cond.ut�res .de velculos,.habl- 'ESTEFANO KANZLER

htados, n� cate�orla de pro�ISSIOnaIs. pera g.�Iarem Rio Molha 10-1-46. -1

aut?mOVeIS, �m�us, cammhoes.' "camlOn.nett�s ,
mo-1---'-----

tocl:letas. e simllares, bem assIm, aos .de veículos de

ßlhuns D�r� fotoDr�fl'�stração anírnal ou manual, que ate o dia 51 do cor- U U U U u

rr::::;:;;;;;;;::::::::::::·:::::::::::::::::::::::;::::�i rente, deverão obter no cartório desta delegacia as selecionado sortimento
.. • .. resperlvas matriculas, apresentando para esse fim as

11 Co 81·0 Ja P 11 carteiras de habilitaçflo e bem assim os cornprovan- Recebeu: TlP. AVENIDA

.....:.:l.:....:1 rr u OYO
.....
:1

.....
:1 tes de se acharem em dia com o Instituto de Apo-

-

sentadoria e Pensões dos Empregados em Trans =======

Ave. Getulio Vargas • 350
..
porres e Cargas, tudo de acordo com os decretos- A C R I

Telefone N' 39 • C. Postal, 19 ii leis �.2.55, de 27-5-1940 e 8.084, de 7-9-1945. asa ea ,

JRGU 4 O SU L ii Os que deixarem de atender a essa obrigação possue um grande
1; Estado de Santa Catarina ;; ficam sujeitos lIS penalidades previstas nesses de- sortimento em arti-

111:��;::;:��;;LL
!i

cr:� J�;;�����!:I:�t�i�geiro
de 1946

���;:
REDATOR procure A�i "

/lAhM r
Mario Tavares da C. Mello HOTEL TROCADERO /�� .\)�

..�

GERÊNCIA: AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES :..)-, I Natureza F�lha
ASSEIO - MORALIDADE

ß Comercial U�H. HOTEL - BAR - RESTAURANTE

-------------------
'.::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidadeS.A.
Matriz: .JOINVILLE

.-
....

Chamamos.u
A ATENÇÃO Df TODOS,

'1
deste ou de outros municipios, para a

GRANDE, VENDA DA

aOSCí TOBIAS
Todos os seus artigos estão a ven

da pelos menores preços possíveis.

Os melhores "Chapeus Mangueira"
.

as

mais lindas e modernas gravatas furta-cores,
camisas, jogos de couro e legitimo croco

dilo, e enfim, muitos outros artigos, por I
preços invejaveis.

'

Visitem esta �ASA, sem compro

misso, e verifiquem seus artigos e seus

precinhos 'CAMARADAS

CASA TOBIAS - Rua Preso Ept. Pessoa, 652 - Jaraguá do Sul

Prefeitura MlJ
nicipal de

daraguá doSul

IE�nt21l

,

(Sob Administração do Governo Federal)

I'ARA A tl811A .11�IIiW. 1111«&1111.

MAIHllUElle_ III IIWel&lJl �

Uma linha 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.

a••RI�••1 Di MI.n�i.
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.

servindo até 50 metros de profundidade.

Artng([})§ IE�etrnc((»§ ID21r21 o �21r/

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

_
força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenrierá com presteza a I'tualquer

pedido de instalação de luz. e força.

a · ·
· ·

· .. ·
· .. · ..a

IrãiNCI·IN·Õ·USTR·iATc·Õ·MERC"fÕ··õii.-CATARiN'·S/A:···'I
ii Fundado em 23 de fevereiro de 1935 .

::

I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00

ii DfPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

�� �r��enn��á AGENCiA: Jaraguá do Sul
ii Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
ii Caçador
ii Canoinhasj

End. Telegraflee "INCa"

ii Concordia
Caixa Postal, 10 - Telefone, 75

ii Cresciuma MATRIZ: I TA JAÍ::
;; Curitiba

..

.. Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. ::

g Curitibanos empreslimos. financiamentos medianie caução de titulas comerciais. ii

ii florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante ::

ii Gaspar
taxasmodicas.

- ::

ii Ibirama abona em /Correntes os seguintes juros: 11
ii Indaial

..

ii Ituporanga I
A Disposição, sem avlso, com retiradas livres H

ii Jaraguá do Sul pare qualquer importancia 2° /0 H
ii [oaçaba Com Aviso de 50 días e retiradas livres ii
ii Joinville de Cr$ 1.000,00 5°io H

ii t:���a Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,()0 H
ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 H
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% H
ii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% H
ii Porto União P F' d 6 501

..

ii Rio de Janeiro
razo IXO e meses 10 ii

ii Rio Negrinho Com Aviso de 120 dies 5 1/2% H

II f}J�;'�o do Sul ;ZOe:������":?:Ob��:d; ';�:�'rida:: 1:::1I:::iii Tijucas Deposite as suas economias no

ii Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA.

l.i.i �[J:�r�nga HOR RIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas
Aos sábados das 9 às 11 hora!,

::
:I

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durante o mês
de Janeiro arrecada-se ne

Tesouraria da Prefeitura

Municipal de Iaragué do
Sul e na Inrendencía de

Corupá, o imposto de li

cença e. Autornoveís, mo
tocicletas, bicicletas e car

roças.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte sujei
to á multa de 20% sobre
o imposto no primeiro
mês, sendo então feita a

cobrança judicialmente.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Iaraguzi
do Sul, 5 de Janeiro de
1946.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

:���OS SEIS .1
�i�aomance de Tereza Bernard :::J(É a historia de uma mulher para todas as

mulheres do ml:.lndo.)

I Encontrareis na TIPOGRAFIA J1VENIDß I

��m�a��ia �aci��al rr� õ��ur�� I�ira��a
A\GENTE§ LO�JiI§

COlDepcial Ltda.
IARAQUÁ DO SUL

A

1_ ----1_ __..-

ONDE�._._

--_-

__

COMPRAREI MAIS

?
BARATO__ ...,.

Suspensórios

Sedas

Etc., etc.

Fazendas

Chapéos
Perfumes •

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casá. ER.I CO BRUHNS,
JARAGUÁ DO SUL Rua C.,1. Emilio Jourdan, 82

.....................................................u

.

...........................................................................................................................

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

.

.....................................................

60

.

Dr. Alvaro Batalha - MiÉDJ[�O

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

Eletricidade Médica-

Matricula de condutores de veículos

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

@í@) @Y@ @'f@ ®Y@)
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando an

f a rma c ia Nova
de RQBETRO 1\1. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos. .

Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGUA

@.t® @).@ @l@ @r@)

A propaganda erravez do
anuncio é mais eficiente
do que se julga, para
anuncias prefira este

Jornal.
E

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"

FRACOS E AN�MlCOS I

T_,

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

lIIplIpIII- ,. ..

To••••
R••fri.d••
Bronquit••
E.crofulo••

Connl.scenç..
VINHO CREOSOTADO

"É UM GERADOR DE SAÚOL

proibo
,;

,
'

MENAGOL
REGULAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPORTES,

-

POR A. O. M. Edital N. 19-51

Os uruguaios da possa
da toco Rio Brcncc

...

ton e Noríval - Procopio 1330.000,00 em moeda na

Rui e Jaime - Lima, Zi- cional. Pagaram ingres
zinho, Heleno, Ademir, so n9.400 pessoas.
Jair, Chi�o, Ademir.. C!lmDeon�to tst!ldo�1Uruguaios: Maspolí - U U L uU U
Pini e Tejera, Duran, Em prosseguimento ao

Varela, Praiz - Ortiz, campeonato estadoal de
Medina - Gomes - Raul, futebol, jogarão amanhã:
Riepof - Juan - Volpi. Em Joinville: Caxias x
A renda do prelio foi Ipiranga.

'

de 51.148.00 pesos, ou Em Florianopolis: Avai
sejam perto de Cr$ '. . . x C. A. Carlos Renaux.

Jogaram na noite de
4a. feira ultimá em Mon
tevideu, brasileiros e

uruguaios em disputa
da taça Rio Bi'anco. O
prelio terminou quando
faltavam 13 minutos pa
ra o final do mesma,
porque os nossos patri
cios recusaram-se a jo
gar e retirando-se de
campo por ordem de
Flavio Costa, tecnico
do selecionado nacional.
A causa do abandono

Ido campo pelo team bra
sileiro foi a seguinte;
Exatamente aos 32 mi

nutos de luta, o tecnico
Flavio Costa, entrou em

campo para orientar os

seus pupilos como esta
va fazendo o treinador
do quadro uruguaio, que
acompanhava do lado
do campo seus jogado
res, orientando-os e di
rigindo as suas mano

bras. Flavio tambem
quiz orientar os seus

pupilos, sendo nisto im
pedido pelo arbríto, que
pedindo o auxilio da
policia fez retirar o tec
nico e os reservas bra
sileiros para o vestiario.
Flavio ao deixar o

campo ordenou a saida
de campo dos nossos

cracks.
O prelio decorreu ani

mado, sendo que na pri
meira fase verificaram
se nada menos de 42
faltas, isto sem contar
os escanteios outsides
etc. Os tentos foram
marcados por Medina
para os Uruguaios aos

35 minutos O tento de
empate foi feito por A·
demir aos 44 minutos e

meio.
Na segunda fase não

ouve tentos, sendo que
os brasileiros estiveram
superiores nesta segun
da fase.
As equipes estiveram

assim constituidas:
'

Brasileiros: Ari - New-

Dr. Wal�emiro Mazureehen
/

i
e.sa!J)!E salDI

�

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
'_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
_ Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios Infra-vermelhos e azuis.

�������I_����������
CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ' E GARGANTA DO ii

AMIN II
CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii

ESTAD'OS im SANTA CATARINA E PARANÁ l!
«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL

-

WEIS

::::�::':::::.�HORARIO : 10·12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

_ .Joinville -

DR. SAOALLA

I Clin:r�e�!�I!UiU!O�!��r��anta II
I Professor Catedratico de Biologia do lnstittuto de Educação de Florianópolis

Ex.Chefe dos serviços clinicas e ctrurclcos da especialidade no

I
Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

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

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

I BL U ME NAU STA. CATARINA

WATERMAN'S'
A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro

Acaba �:e receber: TlP. AVENIDA

o Presidente do Centro
Espirita denominado "Ara
ujo Figueiredo", 00 dis-
trito de Corupá municipio

Edital n. 1950 de 8-1-46.

de Iaraguä do Sul, fáz
publico que de acordo com

os dispositívos dos Esta
tutos .do "Centro", rea

lisou-se a nova Diretoria
tendo sido composta dos
seguintes membros.
Presidente: Porfirio Ma- Arnoldo Lemke e Ber-

tilia Pereira. Arnandus Colin e Ma-
nuel Ramos; vice-dito, falda Luiza Doubrawa.
AchilIes ôenr'Ana; 10. ôe- Ele, brasileiro; solteiro,
cretario, José Madureira pintor, domic�lia?o e resi- Ele, brasileiro, solteiro,
Tavares'; 2°. dito, Lauro �ente nesre distriro sendo, mecanico, domiciliado e re

Pereira Machado; resou- fIlho?e C�rlos Lemke e sldenre em Iolnville, sendo
reiro, Manoel Pereira dos de Milde �Itt. Lemke.. filho de Bruno Colin e de
Santos; zelador, João Da- Ela, _braSileira,.. 'S.oiteJra, Emilia Colin.
vid; todos domiciliados domestica, domlcllíada e,

nesre distrito. resi�ente em Piça�ras, sen- Ela, brasileiro, solteira,
PORFIRIO M. RAMOS d? filha �e Belmiro e Al- domestica, domiciliada e

Presidente �dIna Pereira. residente nesta cidade, sen
do filha de Walter Dou
brawa e de Amanda Dou
brawa.

Centro Espirita
"Araujo Figueiredo"

Faz saber que comparece
ram no cartorio -exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

Irine Pedri, escrevente ju
ramentada, no ímpedirnen
to legal do Oficial do Re
gisto Civil do 1. distrito'
da Comarca de Iaragué
do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil. Faz sa

ber que compareceram no

cartório exibindo os docu
mentos exigidos pela lei,
afim de se habilitarem pa
ra casar-se:

I

Artur Müller, Oticial do
Registra Civil do 10 Distrito
da Comarca raraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.

casai-se:

Copia de Edital de Pro
clamas de Casamento re

cebida do Oficial do Re
gisto Civil de Piçarras,

Municipio de Irelei.

E para que chegue ao co

nhecimento a 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 legaes.
ARTUR MÜLLER-O±icial

Iaraguà do Sul, 9 de ja
neiro de 1946.

IRENE PEDRI

Escr. Jura. no imp. do
oficial.

CONTRA_CASPA,
QUEDA DOS ca

BELOS f DEMAIS

AFECÇÕES DO

�DURO CABElUDO.
TÖN!�O;$:À�\tÄR.
P·OR. E�CELt�ClA

:

� é> � ,o

I Batista Lazzaris I I Bernardo Karst�n 1e senhora e senhora
� <> O O

Participam o noivaelo ele

seus filhos

.cucina e Aluario

e �

� 1 ALUNO e LUCINA 1 �NOIVOS
O �

Itajai 37-72-45 Jaraguá da Sul

,

..

.... t
1585-Rodolfo Behling, bras. requer transf. irnp

uma casa, comprado de Helena Pinheiros, idem.
.

1385 - Evaristo Monteiro, portugues, requer bai
xa do irnp. s. fazenda a varejo, idem,

1386- Frieda Quadre, bras. requer !ic. constr.
um rnausoléo na sepultura de Felix Quadre, idem.

1587- Otto Baemle, bras. requer transf. ímp,
serraria comprado de Harry Grubbe, idem.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaraguá
do Sul, em 5 de janeiro de 1946.

JOSé Pereira Lima - secretario

lPrerrenrrllllraL M[llllIl1lnCnm)(Jl� dina��ge8�m�����n�0�\;���:�r. �c'ta�'u�:t::f�x�� I del1Y tente, adquirido o imovel c. a serventia das agues do
TO) tP'tf11T1T1erínPTl'í1il' tn\� ]))p>§�,,] r-� "] Al tn\�,

Rio Iaraguä, até agora pertencentes a Hermann Ninow,
��� lill� li �li1i I],,\UI.,J) � W'@.�illl(Qj,IUl\Ul.,J) depois de cumprir as exigencias das Obras Publi-

Dia 28-12-45 cas, como requer.
1579-Felippe A. Frenzel, bras. requer baixa p. Dia, 27-12-45.

o exerc. de 1946 imp. sobre uma placa, c. requer. 1557 - Willy Erdrnann, bras. requer !ic. cons,

1580- Erico Edke, bras. requer transf. imp. de um rnausoléo na sepult. de Nelson Erdrnaun]c, req.
um carro vendido a Ind. e Com. de Mad. Lra., idem. 1568 - Albrecht Schuenke, bras requer transf.

1384- Verdi F. Lenzi, requer baixa do irnp. S. imp. terreno, vendido a Alvino Gurske, idem.
alfaiataria, idem. 1369 - Ludovico Kiefer, russo, requer transf.

1588- Ernesto Bruns, requer baixa de uma era- lrnp. terreno vendido ii Alvin Borchardt, idem.
nha vendo p. fora do munícipio; idem' 1570-Guilherme Trapp, bras. rransf. imp. terre

1389-Gerhardt Harnack, bras. requer baixa irnp. no vendido a Ludovico Kiefer,
. edem.

sobre um automovel de aluguel vendo p. fóra d. mu- 1571- Bernardo Boldt,
I

bras. requer transf. imp.
nicipio, idem. terreno comprado da Soco Hanseattee Ltda.

1590- João Eichinger, bras. requer transf. imp. 1572-Henrique Horstman, bras. requer transf.
terreno c, a area de 110.000 mt2. sito a estr, Rib. imp. terreno. comprado de OUo Noske, idem.
dos Hungaros, adquirido d. Lídia Heitor e Filhos, idem. 1375- Henrique Horatrnann, bras. req. transf.

1591- Josê Planinscheck, bras. requer transf. imp. terreno comprado de Ricardo Kamchen, idem_
imp. terreno vendido a Fidelis Maurisens, idem. 1574- Augusto Adratt Jnr.-, bras. requer transf.

1592- Pedro da Silva, bras. requer baixa dos imp. terreno comprado de Otto Melchert, idem,
imp. I'elativo sua oficina de concertos de calçados, 1575 - João Alves de Siqueira, bras. requer
idem. I transf. imp. terreno, comprado de João Camilo dos

1394- Eduardo Kellermann, bras. requer transf. Santos, idem.
irriv. terreno vendido a Lessmann & Cia., idem. 1576-Gerrit Ewald, bras: requer transf, imp. ter-

1595 - Altino Pereira, bras. requer lic. constr. reno vendido a Alberto Schmidt, idem.
umB cerca de sarrafos' no alinhamento sua propried. 1577- Alfredo Erdmann, bras. requer transf.
obrigando-se ass. compet. termo compromisso, idem. imp. terreno, comprado de Edmundo Kirster, idem.

1596- Felipe A. Frenzel, requer cancel. dos im- 1578- Inácio Beiger, russo, requer transf. imp.
postos que estava sujeito C. nego de lenha e carvão, terreno, vendido a Walter Jarck, idem.
idem. 1581-Eugenio T. Soares, bras. requer !ic. cons-

1397- Hilario Piazera, bras. p. seu procurador truir uma casa de madeira em S. propriedade, idem.
Silvio Piazera requer transf. imp. terreno vendido a 1582-Leopoldo Nernacke, 'bras. requer transf.
Carlos Haffermann, idem. imp. terreno, comprado de Fausto Zanghelini, idem.

DELEGACIA AUXILIAR DE POLICIA

EDITAL

Renovação de Licenças
O Tenente Alfeu F. Finhares, delegado auxiliar

de policia do municipio de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina:

Faz saber aos interessados, que no corrente
mes deverão ser renovadas as licenças para funcio
namento de casas de diversões publicas, salões, bi
lhares, cinemas e similares, bem como as canchas
de bocce, transito de armas e licenças para comer

cio de armas e munições.
Os que deixarem de sdtisfazer essa obrigato

riedade dentro do pi'aso ficarão sujeitos as multas
previstas em lei.

Jaraguá do Sul; 10 de Ja':leiro de 1946
Ten, ALFEU F. UNHARES

Del. Aux. de Policia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-t ANA ZACKO HARNACK
Damos conhecimento, ainda sob profun

da dor, do falecimento de nossa querida es

posa e mãe,

Ana Zacko Harnack

-DIretor: ARTUR MÜLLER -

,

ANO XXVI

Decretb de 8 de Ja
neiro de 1946

A COMPANHIA QUE, PROPORCIONAEMENTE
MAIORES QUANTIAS PÂGA

COMBINAÇÖES SORTEADAS

PLANO -'A"
AMORTIÇAo DE DEZEMBRO DE 1945

Z U Aj L o K L o Fj Y M A

P B K H OY ,

A F V Y N Hj
A Wenceslau Fonseca, nomeado pelo Decre

to de 1-. de setembro de 1945. da função de regen
te do curso noturno de música desta cidade.

Comunique-se

ass.)- REMACLO O_ SEÀRA

prefei to-rnun ici pai

falecida no dia 9 do corrente, com a idade
de 29 anos.

.
,

Exprimimos o nosso agradececimento a

a todos que nos consolaram nesse doloroso

transe, enviaram flores e acompanharam o

enterro, com a segurança do nosso eterno

reconhecimento por esse ato. ,

WALTER HARNACK e filhos

Jaraguà do Sul, 11 de janeiro de 1946

Delegacia de Policia. Chama-j ças para diversões e

tran-,
Estatística. Pede-nos o os votos de felicidades.

mos a atenção dos inte- sito de armas. snr. Emilio da Silva, Registo Civil. No cartorio

ressados pera os dois Dr. Frederico Kiefer. Acaba Agente de Estatística no do registo civil foram Ins

editais publicados em ou- de fixar residencia nesta municipio, tornar publico critos os seguintes nas-

tra parte pelo snr. Tenen- cidade, o snr. Dr. Frede- que, todas as firmas aln- cimentos: Elsina, filha de

L"lg I"a Marl"a' -

te Delegado de Policia. rico Kiefer, medico que da não inscritas e cujo OUo Andersen; Ernani, f.

Um refere-se a obrigato- até aqui clinicava em Cu- movimento em 1945 atln- de Eurico Doubrawa e do

riedade de matriculas pa- rítiba. giu a 100.000 cruzeiros, na Otilia Pereira Doubra-

Ieragué do Sul. 10-1-1946. ra os motoristas e outro O novo facultativo resl- deverão comparecer aque- wa; Waldemar, f. de Car-

_______•• para .renovação de licen- de provlsoriarnente no Ho Ia repartição pera prestar los Wille; Adriano, f. de

������������.�����������.����--�� tel Central. declarações. Ricardo Siewert; lisa, f. de
Aniversaries. Amanhã Ia- Henrique Beier; Albano f.

zem anos o snr.. Verdi de. Eurico Sprung; Cenira

Francisco Lenzi e a rne- Maria, f. de Waldemar Ni

nina Li!ia ôatler; Dia 15 codemus; Ana, f de Au

o snr, Tito Espeztrn, Co- gusto Ramthum; Maria

letor Federal em Mafra; Lucia, f. de Augusto ôar

Dia 16 o snr. José M. Mül- tí; Alberto e Albertina, �e

ler, industrial nesta cidade. rneos, f de Floriano Pel
- No dia 17' passa a liens.
data natalícia do snr. João Dr. Arno Hoenchel - No dia

Lucio da Costa, diretor- 7 do corrente passou a

gererite da firma Manoel data natalicia do snr. Dr.
F. da Costa S/A. Arno Hoeschel, Juiz de

Ao aniversariante, um Direito da Comarca de

bom amigo do nosso ior- Itaiai. .

nal, o nosso abraço com Fulvio Luz - Em visita a

seus pais encontra-se em

Iaraguä do Sul o snr.

I"ulvio Luz 60. anísra de
medicina da Faculdade do
Rio e filho do snr. Nestor

Luz.

O Prefeito Municipal de Jara
guá do Sul, resolve:

CONCEDER DISPENSA:

t Hqradl!riml!nlo

Todos os títulos contemplados serão

LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

/
INSPETORIA GERAL

Notas Locais

Tratar com o proPlietario _

Farmeceutíco - JOAO LYRA �I�������;;;;;;;;;;;;;;;�������I ....

Casamentos. Hoje fo-
ram celebrados os casa

mentos do snr. Hugo Mit
telstaedr com a senhonte

Ingeborg Vogtrnansberger;
do snr. Alfredo Meldola
com a senhorita

.

Maria
Luiza Schroeder e do snr:

Guilherme Picolli com a

senhorita Ana Iacobsen.
Nascimento. Acha-se em

festas o lar do snr. Oscar
de Oliveira com o nasci
mento de um robusto rne-

Aleixo Delagiustlna e familia agradecem
seneibilisedos a todos os parentes e pessoas

amigas que enviaram pesames e flõres e acom

panharam o enterro de sua idolatrada filha

e Irmã

nino.

Copos
.

e pratos de

papelão
espeCiais para festas

Recebeu Tip Avenida

aasa e Pcrmcclc ti Venda

Agradecimento
Venho externar o meu grande reconheci

mento ao sr. Dr. Alvaro Batalha e sua exma. se

nhora, pelo carinhoso tratamento dispensado a

a minha esposa durante a sua enfermidade.

Tal prova de amisade e estima ficaram pro
Iuhdamente gravados em meu coração.

WAL'�ER HARNARCK

�I
I Padaria

. I�

"Corôa'"
Por motivo de mudança vende-se otima residencia e farmácia em

Guararnirirn, com 2 pavimentos, tendo ;) dormitorios - banheiro com

pleto, novo - sala de jantar - 2 salas de visita - espaçosa cosínha com fogão
economico - cópa - quarto independente para empregada - garage - pomar - com

divisões pare criação de aves - ranchos para deposito de lenha, ou cereaes -

iluminação elétrica no quínral - agua canalisada - fosse e gabinete sanitário,
etc. - Construção recente e modernd, toda de material em terreno firme e drenado.

======= Parte referente á Farrnacia =======

Sala com 7 X 9, - toda instalação envidraçada e pratileiras modernis

sima - mesa de escritorio - Iaborarorio - sala de emergencia - pias sanitarias. -

G�ande estoque de especialidades farmeceuticas, assim como perfumarias,
saes erc., sito em um dos melhores pontos de G u a r a m i r im, grande
movimento comercial.

.

Vende-se talnbeftl só a propriedade
[aragué do Sul, 7 de janeiro de 1946

de Arthur Emmendoerier
\

comunica a sua distinta freguesíe que a partir de

hoje fica instalada junto ao negocio do sr, Rolan

do Dornbusch, sito no predio do sr. Adão Narosny
um POSTO DE VENDA DE PÃO!!

no qual todos freguezes poderão fazer seus respectivos pedidos.

,,�"'�O ViRGf:,,) �DA� �
(�WUZEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

([)) s 21.b 21 O) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
ãa CllAo WEIZEt llNIDHU§IIJAl <O JJohnrHlie

Sf>.ßÃ� ylRCfA,
.. "

EspECIAlIDADE

recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum.

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


