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pela falta.Resultados Eleitorais Não ha Vagãos

E a banana
apodrece.

Ha poucos rnezes falan
do com um funcionario
do Departamento da Sau
de, ele nos afirmou que___-.-

so em dentistas o nossoCorre na camara Fede-I cuja mis�ã? é tão benef!- Estado tem falta de cercaral um projéto de lei que ca ao público, como, mUI- de 300,.0 mesmo se dandobeneficia os dentistas e to especialmente, um irnpe- com os farmaceuticos que,farmaceutícos praricos que perativo das classes rurais ou trabalham clandestinarenham mais de 10 anos Quanto brasileiro por I mente, deixando de. d�rde serviço nessa profissão esse sertão afora não pa- uma boa renda ao eranoliberal. dece a mingua de um público, ou vivem debaixoE' um dos mais justos traramento denrarío ou de das exigencias absurdas
atos que o legislativo tem um lenitivo medico, rnes- dos "responsavels" pelosdiscutido e que, segundo mo aplicado por um fer- estabelecimentos.relato dos jornais, tem maceutico pratico?
recebido franco acolhlmen- E' sabido que os far-
to.

.

maceuricos e dentistas for-
Não é somente um ato mados ficam nos grandes

de [ustlçee essas classes centros das cidades, não

Farmaceuticos e

Dentistas Praticos.I I I
Este país parece mesmoA revista "O cruzeiro" ram redondamente, par- que tem caveira de burrorespondendo a um leitor tidos desapareceram tra- enterrada em toda d partecurioso sobre os rumos gados pelas ondas da Quando tem génerose resultados politicos do própria incompetência, não tem rransporte, e quanultimo pleito, o Iez com enquanto que politicos do tem rransporte não temo seguinte interessante sempre olhados como

o que transportar. De qualtopíco: "caciques" e "chefes de
quer forma faz sofrer o.. Mal o país começa tribus eleitorais", foram publico.a tomar conhecimento completamente derrota- Agora mesmo nos ehe.dos resultados do pleito dos. e jamais se reergue- ga a noticia de 'que os exde 19 de janeiro e vão rão.
portadores de Corupá ese acentuando as díre- . O Partido Trabalhista Nereu Ramos, de centrosrenças entre os resulta- Brasileiro nascido da di- produtores de frutas, esdos de agora e os de 2 tadura, para servir a um tão arriscados a perderde dezembro. Esperanças ditador moribundo, vai toda a produção de banaruíram Iragcrosamente, mostrando claramente o
nas, exportadas em grancabos eleitorais tidos co- que é: um partido tota- de escala para o Rio Gran-mo infalíveis fracassa- litário e sem nenhum de do Sul e mesmo exre-

•

d
ideal, �u�o prestígio ad- rior, porque não. recebem

M ISSA Resultados gerais ovem umcam ente ua

for-I vagãos. .

.

B
ça pessoal ?-o ,chefe e E sabem porque não . ensino primàrlo, no ra-da _demagogIa. custosa_ e recebem v.ag-ãos ? A família Batalha con _

.de�Irante, ,cuJa Iunção Porque não ha lenha vida os seus amigos e sil em 1945.prII?-�ipal e deseducar
pare as locomotivas. parentes para a missa ,A família Artur Müller polítícamente o povo, Parece pilheria mas de 70 dia que mandamrecebeu maís os seguiu- pois essa é a mola mes- não é.

í

celebrar, na Matriz local De acôrdo com os nú- bastante diminutas, nastes telegramas de con- tre do seu sucesso. E' verdade no duro. A no dia 3 de Março, as 7 meros levantados pelo estatísticas do ensinodolencias: Por outro lado, as eleí- Rede de Viação não faz horas, por alma do seu ôervico de Estatística da o primeiro com 3.914 e oJoinville, 19. - Apresen- ções de 19 de janeiro disso segredo. Mas sabem chefe. Educação e Saúde, resu- segundo com 5.609 con-tando sinceros pezames vieram provar que não
porque a Rede não rece-

B Ih mindo as apurações pro- culsões de curso.peço a Deus o console existe o chamado "perl- be lenha? Zacharias ata a. visörias que .os orgãos Aos números acima.na sua provação. Aten- go comunista". O P. C E' porque a cancessão Desde já agradecem regtenals elaboraram es- convém .adicionar os rela-ciosas saudações Bispo continua minoriotário. e desse fornecimento perten- de coração aos que as- tiveram em funcionernen- tivos ao ensino pre-prlrnéde Joínville. minoriotário hà de ser
ce a uns felizardos que

I
sístírem essa cerimonia to, durante o ano passado rio maternal e infantil, oTubarão. 16-Por carta ser em qualquer eleição. 'cornen toda a carne e dei- religiosa. .

em todo o país, 40.234 pri�eira existente em pou-dos meus soube, ontem á Prímeíro porque por xam o osso para o pobre Jaraguá, 25-2-47. unidades escolares pera ces Unidades Federadasnoite, do ocorrido mais dinheiro que gas- fornecedor. I o ensino primário funda- .Alagoas, Rio de Janeiro,com seu filho. Venho, tem, por mais que ren- Modifique a estrada o mental comum, servidas Distrito Federal, São Pau.emhora tardiamente, a- tem iludir e mistificar
seu sisterna e verá que não]. Polit. i.ca. Corre.n .a. por 86.419 docentes. A lo, Paraná e Rio GrandeIh á f

.'
I' (l'ue prometam . k - t .iIt ""' ......cl...ula . g<i>r-..l "'fl"ngl'.u do 8ul'--- cOTll�21-e�colas

presentar- e e arm- por ma s '1>, lo- lhe f/.':ItClf11 cv111lJuStiVi.�i. j cidaãe qUe o sr.: Röbêrto 1I1U11 t'- " u una, meus sentidos peza- o paraíso, jamais conse- Entregue o

forneClmen-) Marquardr renunciou a 3.'�95.291, e a efetiva 44 docentes, matrícula ge-mes, pedindo a Deus dê guírão fazer o eleitorado to aos proprios f?rnece- presidencia do Diretorio 2.801.169, a freqüência rol de 1.474, efetiva deo déscanso eterno ao en- acreditar nas suas pro- dores, tire do caminho os i Municipal do P. S. D. médica foi de : 2.333.696 1.063, freqüência média dete querido, arrebatado messas e; esquecer a sua intermediarios � não JalJa- Pudera, com aquela der- enquanto as ôprovações 824.760 aprovações e 512tão tragicame;nte na flor dependência ás ordens rá lenha. rotd e a chicana qu� seus em geral chegaram apenas I
conclusões de curso.'. � oda idade, mas tambem, emanadas da Rússia So- O que não é possivel companheiros fazem a po- a 1.522.412 e as conclusões segundo, com 1.077 unlda-pedir a Deus dê à famí- viética.

é que a falta de combus- pulação chingi.wdo a todos, de curso se limitaram a des escolares e 1999 do.lia .enlutada, uma santa E segundo porque êles tivel. ameace todd uma especialmente simples 258.626. centes, matrícula geral deconformidade com sua não se interessam real- cultura que vem sendo à operarios e lavradores e, A distribuição desses 63.028, efetiva de 49.084,santissima vontade nesse mente por eleições. E principal fonte de renda antes que chegue a segun- resultados pelas reglOes freqüência médi� de 38.652transe difioil se disputam os. pleitos de toda aquela zona e que da "lavagem" na . eleição fisiográficas, revela que o 24.648 épfovaçoes e 8.609Com recomendações a democraticos e apenas cresce de ano para. ano, municipal, é bom ir arre- melhor rendimento cabe conclusoes de cursa.
.

familia um abraço do para mascarar seus intui -

atendendo ao prop riO ave- ando a "cruz" que lhe co- ao Sul onde as 17 152 No que se refere aoamigo de sempre. tos revolucionarios, ao lo do Governo. locaram tiS costas para unidad�s escolares existen- ensino supletivo, a matrí-Padre Honorato Piazera mesmo tempo que ma- Como querem estimular
,carregar. tes, com 37 514 docentes cuia geral subiu a 134.012nobram no sentido de I d

-

produziram 136.981 co"n- mas. as conclusoes de cur ..

S. C. J.
d I' t' a avoura, a pro uçao, se Diz. o ex-presidente, que

d t d f caram em 10948 nas

.

esmora Izar o vo o c 0- d'
.

d b
.

d cluso-es e curso en o SO I
,

, . a elxam apo recer a el- )'a' está velho e cansa o ,
Rio do Sul. 2D-Receba mo arma ?emo,cratIca. .

ra linha? .

de carregar um fardo tão sido de de 1.420.692 a 1.726 unidades escolares.nobre amigo exma. fami- E tanto ISSO e verdade-
matricula gerai e de . existen,tes, dispondo

.

delia as expressões nosso que na maioria dos esta- derrotados, os Udenistas pes?do como o

I
que dvem 1.174.114 a efetiva, de .. 3.085 l.lecentes O

..

enslnoprofundo pezar faleci- dos oscumunistas apoia- obtiveram uma grande paQclentement_e eVf� Oi _ 1.048. t 99 EI freqüência mé- comple�ent,?r, mInistradomento Artur ram e mandaram vot3;r vitória. Ele,g�ram 5 �over
. uem ser� que e o

dia e de 736.048 as apro- em 1.7.:>5 un.ldades escolã-Francisco Gotardi e em alguns dos seus mal- nadores sozmhos,;) em

I
ma a carga.

vações. Com a matrícula res, com 3.846 meslres, a-senhora. ores inimigos. E no Rio coligação, e nos outros
;i!�����i! geral de 1.188.954, a efeti' presentou melhores resu�-De Florianopolis�Dezem- Grande do Sul, chegaram estados, mesmo derrota- F

.

=� va de 1.028.978, a freqünê- tados, como segue: matr�-bargador Fereira Bastos a votar no candidato ,a- dos, conseguir�m .grande f� TESOURO DA B cia média de 832.965 e cuIa geral, 54.604; matn-Envio centidos peza- poiado pelo Partido ln- votaçã? No DIstrIto Fe

t= JUVENTUD k' =1 505.986 aprovações, as ., cuia efetiva, 46.814; fre-mes. Lopes Viéira - Pre- tegralista! deral fIzeram ,10 verea- � J....

�1 12779 escolas da região qüencia média, 40.593; a-
feito. E a preva de que os dores, o que e um pou- :

estado de novo, 18 :�
de Lesie, nas quais atua- provacões, 32.162; a con-Des.embargadór Edgar comunistas não se inte- co mais do que. os seus g = ram 32.212 d.ocentes, ape. clusões de curso, 25.827.Pedreira e senhora. ressam muito por elei- inimigos apregoavam. F vIs, vende�se por Cr$ � nas lograram 73.»98 con- (I.B.G.E. _ fO)DiversOS---De Campos ção, é que no Canadá A vitória da UDN.é f� 400,00 menos do cus·

=1 slusões de curso.Novos-Aleixo Dellagius- so tinham um represen- fruto quaze que exclusl- f=
to.

:1 O Nordeste figura em Não sofra de indiges-
tina e famiia. tat� 'eleito, e .gue foi V? da visã�, da inte�igên- t�

Lin'ill'ia CENTRAL,

l� terceiro lugar com 7.356 tões, use
De Jaraguá -Fidelis preso como eSpIa0. Nos Ola, e da fIrme orlenta- = Av. Getulio Vargas : unidades escalares, 11.789

BI"tter Aguia
Wolf e familia. De Ere- Estados Unidos só têm ção do Dr. Otavio Man- = = docentes, matrícula geralchim, Arno Nicolini. De também um representan- gabeira. Combatidq, in- !i!':';':;'::':;�':';':;'::':;':';':;'::':;�:':':;':';':;'!i;

de 476 102 e 'efetiva de ���������;;;�Florianopolis - lrlauda te no Congresso. quase sultado, caillniado, o ilus·
415 '180 freqüência média' ®Y@ (§)1'@ ®'í@ ®Y@Machado. analfabeto e que nunca tre Presidente não recu- Dr� Alvaro Batalha de 308.081, 184.238 apro-

Do Rio-Bety e Família, fêz um só discurso. Na ou um passo.
vações e 18.124 conclu-Osmar Duarte.' Inglaterra conseguiram Entrou em acordo com

De sua viagem a Ba- sões <le curso Em con-
De LageS-Altino Pereira eleger dois deputados o governo, pois essa era

hia regressou o Dr. AI- fonto com o sul e o Lestee familia. num total de 618; e na a única solução que se va�o Batalha, medico di- a região Norte-Oriental éDe Joinvitle-Walter Lade- Suica e na Diamarca, impunha para estabelecer retor do Hospital São J0- a que oferece resultadowig da Silva e' família tambêm nada consegui- um clima de confiança e
sé e Presidente do Dire- mais modestios.De Corupá-Otto Hilbrecht ram em matéria eleitoral. realizar elei<;ões livres
torio Municipal da UDN.I O Norte e o Centro-O-e família.

'1
Por tudo isso vemos e honesta.

nesta cidade. este entram com parcelasFrancisco Kubin, Rosa o P. C� não avançou um' Mas seus inimigos nãoe Roberto Po-rndorfer, passo em relação a 2 compreenderam sua ati-
.1_________ •de Nova Bremen; Rei- de dezembro, e que no tude, e mesmo dentro

MUDAS frutl'fßr�s e nln�meßt�'IS II
naldo e Elen Soares, de Distrito Federal, ficou de seu partido levantou-

-----.----.---- ................::.__�2��.Brusque; Erminio Bertol muito longe dos 200.000, se uma onda contra êle ---------�--

I
f '1' d . .

I t' Laranieiras, Pecegu_eiros, Kakiseiros, �acieiras,. jabotica-
e amI Ia, e Jaraguá. e da maioria absoluta que, ImpassIve , con mu-

beiras; etc. _ Roseiras, Dahlias, Camehas, Comferas, Pal-
De Blumenau. João Myska que pretendia fazer na ou no seu trabalho de

meiras, etc., etc.
e senhora. Vva. Maria Câmara Municipal. salvação nacíonal, traba-I .

PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO
�

Dietrichkeit. Mas, enquanto os co- lho que culminou com a
Leopoldo Seidel- OORUPADe Tangará - Manoel Ka- munistas e os "queremis- grande vitória democrá-

EI _ram Filho e família. tas" eram fragarosamen- tica de 19 de janeiro.

Que esse projeto se tO!
ne leí o quanto antes, sao
os anseios de milhões de
brasi lei ros.

.

Cendelencías pela
morte de A. O. Müller.

Cure seus males e poupe
seu bom dinheirp com

prando na

f a rma c i a N o v a
de UOBERTO M. HORST

a que dispõlil de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4
��@&@@Y@)

Sementes nOUOS
(garantidas)

recebeu
CASA REAL

..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPORTES Clube Jará
guaense.

Economo
Por Egon Ehrnke

Aceita-se proposta pa
ra economo deste clube.
Apresentação em car

ta fechada até o dia 15
Domingo ultimo em Corupá, a Associação Atlética Bae- do corrente, quando se

pendí, alcançou mais uma grande vitoria, jogando no campo de rão abertas na séde so

seus leais adversarios, e com falta de elementos de seu primei- cial, as 20 horas, deveu
ro qu�dro, ql!e foram convoc�dos �at'a servirem ,ao glorioso �fet��nter proposta .com

E.xerClto Nacional, lançando mao de Jogadores do quadro de as- Informações,como prepirantes (2-. quadro) jogadores estes que não desmereceram a sidente em exercicio, sr.
confiança depositada por seus colégas e pela Diretoria., Alfredo Kr�use, ou ,?om

Merece mais destaque a vitoria da A. A. BAEPENDI, por- o. secretarío FranCISCO

que seu adversario a ultima hora .lançou eleme�tos estranhos FIscherJ���gUá, 1-3-1947.ao seu quadro, formando uma eqUIpe de verdadeiros craks, que 2x1 A DIRETORIAnão obstante a torcida desleal dó D. Pedro II, se houveram com
a maxima lizura. O'TIMO TERRENOA guapa rapaziada da A. A. BAEPENDí, primou em cam-

po por sua ordem e dísciplina, salve pois o quadro vencedor do
torneio instituido pela Liga -Ioinvillenee de Desportes.

SALVE CAMPEõES

Vende-se, sito á Estra
da Ribeirão Grande, com
ca. 90 margas, proprio
pera o cultivo de arroz.Assumiu o titulo de Campeão o Baependí,

numa peleie tecnicamente - disputada -

O D. Pedro foi um rival brilhante.
.

O nosso fulebol estava precisan
do uma peleja assim como a de do
mingo último que foi disputada em

Corupä.
O povo que afluiu ao campo do

D. Pedro, para assistir a pugna final
do campeonato, provavelmente com

pareceu sob uma certa dúvida, "será
mesmo uma partida completa"?

felizmente, as cousas correram
da melhor maneira passivei.

Havla, naturalmente, antes do io
ga um ambiente pesado aos que esta
varri presentes pare esre encontro; Es
te não se alterou durante a peleja e só
se definiu após o úitimo apito do juiz,
quando a torcida do Baependí, desa
bafando afinal, poude dar vasas ao
.seu entusiasmo recalcado durante o

jogo.
Descrever o que se passou, então,

sena completamente impossível. Só
quem assistiu este prélio poderá ter
uma impressão real do delirio alví -
anil.

.

A torcida do Baependí entrou em

campo, após o' logo, abraçando os on
ze herols e comprirnentendo-os pelo
grande feito que então haviam acabado
de conquistar. foi uma conquista que
tem sua razão de ser. Os torcedores
e fans deste clube poderão dizer, "BU
SOU DE fATO UM OAMPEÃO".

Em nenhum momento' o Baepen
dí sentiu a situação folgada como se

pudesse anregozar o grande feito,
Além da dignidade que, exibiam

em todos os momentos, tanto o Bae
pendí como o D. Pedro, houve no dõ
mingo a falta de uma arbitragem per
feita, a atuaçao do snr. José Lopes de
Oliveira poderia ser melhor e que pe
lo menos com o uniformp. dos arbi
tras da L, J. D. devia comparecer em

campo. Como demais vemos, correu
ludo da melhor maneira passiveI. O
Baependí chegou á vitória sensacional,
fazendo júz a um titulo que seria exep- I
cional motivo de orgUlho para quem
o conquistasse. Devemos dizer que os

alvi-anís, vencendo de 2 a O, fizeram
na verdade aquilo que poderiam fazer.
foi uma partida equilibrada. e isso
não permitia o menor descuido de par
te éI parte.'

O quadro de Corupá atuou com

grande destaque e inteligencia nos pri
meiros instantes de lUla, de fato o

Baependí resistiu uma carga de seu

adversário, para o qual não faltava
chance de marcar goals, na segunda_
fase as coisas mudaram. Cada conte
dor da retaguarda alvi-aníl tratava de
cumprir sua missão espedal. Os ata
cantes do Baependi não encontravam
geito de vazar a rede do adversário.

Deixaram-se ficar, dessa maneira,
numa posição de tranquilidade, a es

pera de que um desc!lido qualquer do
adversaria pudesse ser marcado o pri
meiro tento. Isso só se verificou aos

15 midutos de luta quando juvenal e

Justino envolveram os zagueiros do D.
Pedro numa trama que foi fatál, Juve
nal ponteiro esquerdo consegue desfe
rir um chute, Justino que se achava
bem colocado recebe o couro encami-

BITTER AGUIAnherrdo-o no cenro esquerdo do arco São convidados os senhores acionistas a com-de Attíe. se eleva pelas suas
G E dlnérí- parecerem á Assembléia eral xtraor mana, a ree-Foi daí em diante que a torcida qualidades' estomacaes. lisar-se no die 22 do correnre, as 16. horas, no es-do "Béri-Béri" acalmou um pouco e ���������� crirõrio desta sociedade, com a seguinte ordem do

foguetes não mais soaram.

D
'

t' L
- dia:Aos 1,9 minutos, o mesmo Iustl- ecre 0- el

no volta e finta um dos zagueiros pa-
ra assinalar o segundo tento e ultimo n 161da tarde. • •

Nos 10 minutos finais o D. Pe-
--

.

dro lançou-se todo ao ataque, mas! O P�efelto MUnicipal Je
inutilmente. O seu ataque não conse-! Jaragu,a �o_ Sul, usando

5x1
guia rornper ä barreira segura dentro da àtnbUl�ao que lhe con

da área do Baependí, já então ajuda- fere o art, 12 n° 1, do
da com o recuo dos meias Ettl e Cló- decreto-lei f�deral nO 1.202,
vis. O D. Pedro realmente brilhando de 8 de abril de 1959.,
com a defesa não poude fazer rnais

. pECRETA:
do que fez. Os 22 jogadores atuaram Art. 1 -:-O� .venclmentos
com ótimo destaque. Olhemos para o d?� �un�lOnarlOs do Mu-

. espetaculo em conluuro, e confessemos metpro ficam elevados n.os
o nosso enruslesrno por tudo aquilo term.os deste Decreto,:leJ. a
que vimos. O vencido e o vencedor partir de lode Janeiro de

t t d
"

rv I 1947.por aram-se o os no mesmo m e.
A 20 O d

-

d-x- rt. - s pa roes e
Os fundadores do BANCO MERCANTIL DE

Teams vencimentos adotados pe- SANTA OATARINA S/A., em organização, avisamlo' �ecrero-Iei n" 159, de 8
aos subscritores, que por motivo de ainda -íelrarernBAEPENDÍ:

.

Joãozinho; Heinz e de J.unho de 194�, pessarn alguns pequenos requisitos necessários pare a reaOtacllio: José, Arí e Nunes; Lourenço, a vigol rar de ãbcoldo com a
lízaçäo da Assembléia de constituição da Sociedade,Etti, Justino, Clóvis e Iuvenal, e�ca e De a ta el � anexa,
convocada para o dia 28 do corrente, fica a mesma

'

D. PEDRO: Attie; Perú e Fran- a este_ ecreto� ei e que rransterida pera o dia 25 de março, proximo.clnhe; Zéca, Waldir e Floriano; Willi, deAle sa� pafrl�s mt�gra.ntes Justificando éssa nossa atitude, informamos aosTião, Bandeira, Bico de fogo e Maf- rt, uo- Ica.m extintos
senhores acionistas que devido a falta de procura-fezzolli. n? _qu�dro Llnico do Mu-
ções que satisfaça 2/5 do capital subscrito indispen--x-;- •

rncrpio:
. . savel para a sua realização, evitando désta fórma aA Preliminar

T
,a) .0 car�o _ d�'K,f-u�lIlr convocaçãa de nova Assembleia como determina a

D PEDRO 4 X 1
ecmco-pa rao , a ua -

lei e mesmo por faltarem a prova de nacionalidade. ' mente e vago; , '. .

As duas e quarenta e cinco teve b) a função gratificada de acíontstas nossos.
. ' .

dinicio o jogo entre asplrantes do Bae-I deo Ins etur Escolar' _ Fazen:os um apelo aos. aCI�nlstas que ein �pendI X E Pedro
. )

p
dE' nao cumpriram com a sua obngaçao, o façam den

Conf�rme s�rteado a saida cou- c, .um c�r�o �'F" scn
-

tro do mais curto prazo passivei, bem co'mo, pedi-
be ao quadro de Corupá colocando.,. turAartlo'4pa f�ao .

dos mos o comparecimento de todos para que n.aquela, r .
- Icam cria

'd d'f' 't' fundar a nossa SOCiedadese. este lo�o. ao ataqué quando aos 3 no mesmo Quadro Unico ata ::,ossamos em I Ini 1.0 .

mmutos fllhmho com um forte chute dois cargos de Amanuen- ötenciosamente
vence o guardião Silva �ue sai com- ses, padrão "1" e um de Banco Mercantil oe Santa Catarina· S/fi.pletamente em falso. Amda na fase lnspefor Escolar' Padrão
inicial aos 20 minútos Cirineu finta' "N", todos isolados de
Bosse e entrega a pelota a Man�el provimeuto efetivo.
que sem perda. de tempo empata o JO- Parágrãfo, úuico-Os car
go. �os 15 minutos da seguuda fase

gas ora críados, serão
Martmho marca o �e�undo goal para promovidos mediante li
as seus. Oabe a SilvIO aumentar para vre escolha do Prefeito
tres aos 22 min�to,s. Para encerrar o exceluado o cargo amanu� Oficiais sapateiros encontrarão bôa
�Iacard volta Fllhmho e marca o ui- ense padrão "1" que ser,á I

_

timo tento. preenchido pelo funciona- co ocaçao na
-x- rio �cup��te d<? cargo de Fabrica de Calcados Vara S. A.Escrlturano extmto no arlO •

Acaraí X Seléto. , 3°.
o .1 Rua M'3rechal Deodoro

,OS PERIQUITOS NÃO LOGRA- Arlo,5 - E�te Decreto-lei Jaragu a
. do Sul

RAM VENCER O ESQUADRÃO DO entrara em �Igo� na data
ACARAí t da sua publlcaçao, revo- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: '

Domingo conform� anunciado, jo- gada� �s disposições em

garam nesta cidade as equipes do Aca- contran.o. . .

raí X Seleto os rubros levaram a me- Prefeitura MUniCipal de
Ihor. O juiz deste prélio foi o sr. Ei- Jaragauà .do Sul, em 21
senhut que teve regular arbitragem. de fevereiro de

A1?47.
Após o Seléto estar vencendo de tres 2\s)-Ten. Leonlda�. C.
tentos a um, o onze do Acataí revol- Herbstir - Pref. MUniCipal. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::
ra-se derrotando o conjunto alvi-verde
por 5 a 4. Os tentos foram marcados
por: Amandus,�; Girola II, Karsten
e Rolando o autor do goal da vitoria.

Edio, 5 e Kali pRra os Guarás.

LAURO C. BLUNK
Corupé

OS QUADROS
OS quadros jogaram assim formados:

Acaraí: - Silveira; Levinos e Girola I;
Lucinda, ,Lagosta e Vigário; Amandus,

Girola II, Cardoso, Karsten e Rolando.
Seléto : - Bruda; Adolfo, Alex;

Paulo, Aguiar e Zumiro; Kali, Maluta,
Edio, Artur e João.

DESTAQUE DOS JOGADORES.
Acaraí: - Silveira praticou boas

defezas mas não esteve como aquele
de sempre. Levinos formou boa zagö

com Girola I. Na linha media Lucin
da e Vigario; Amandus com Cardoso
no ataque tiveram bom desempenho.
Emquanto no

_
Seleto o back Alex atu

ou bem. No trio media destacou'se
apenös Aguiar. Os atacantes Edio �
Kali foram os melhores. A renda fOI
de 520,00 cruzeiros.

Fabrica de Calçados
YARA S/A.

ASSEMBLÉA GERAL ORDINARIA

São convidados os senhores acionistas á com

parecerem à Assembléia Geral Ordlnêrla, a reallsar
se no dia 25 de Março do corrente ano, as 14 ho
ras, no escritório desta sociedade, pera deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia :

1'. - Aprovação do Balanço Geral ref. ao

ano de 1946;
2'. - Eleição do Conselho Fiscal;
5'. - Assuntos diversos de Interesse social.

Iereguä do Sul, 23 de Fevereiro de 194«.

Diretor
- Diretor

Silves�re S�rzalkdwski
A.' Müller

-x-x-

AVISO
\
Achem-se á disposição dos senhores acionis

tas, na séde social á Rua Marechal Deodoro da Fon
seca, nesta cidade, os documentos a que se refere
o arrtgo 99, do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940.

Os diretores
-x-x-

Assembléia Geral Extraordinária

1 .
- Discussão e votação da reforma dos es

.

tarntos e aumento do capital social.
2'. - Assuntos diversos de Interesse social.

Iaragué do Sul, 23 de fevereiro de 1947.

Silves�re S�rzalkowski
A. Müller

Diretor
-- Diretor

Banco Mercantil cíe
Sta, Catarina S,A,

«EM FORMAÇÃO»
------��'-�.��� _-..,..,.

Blurnenau, 21 de fevereiro de 1947.

Circular

Oswaldo Moellmanr. Americo Stamm
- fundadores

OFlCIAIS SAPATEIROS

,

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO'

Escritorio: Ma). Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Re'!'!idencia: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R�qlJerimentos Despachados
Dla.19.12.46.

1859 - Ervino Reinhold-bras. requer traust.
imp. de seu botequim e casa de pasto, sito a rua

Mal. Deodoro da Fonseca, vendido a Antonio Ar
noldo Schmitt. Como requer, em 11/1/47.

1860-Leopoldo Mahnke-bras. requer licença
executar pintura nas janelas de sua casa bem
com tambem fazer uma reforma no telhado dos
Iundos da mesma, sito nesta cidade.

1861-Rolando Dornbusch-bras, requer baixa
dos imp, de sua casa de Generos alimenticios sito
a rua Presidente Epitacio Pessôa, nesta cidade.

1862-Leonardo Arnoldo Schmitt-bras. requer
alvarà de Habíte-se para alugar sua casa n° 587,
sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca, nesta cidade
Idem,

1863-Transportadora Lessmann & Cia Ltda.
requer anotações nos lançamentos dos impostos
de Industria e Profissões sob Mercados de Arte
fatos de Borracha, o que o seu socio Eduardo
Kellermann estava sugeito nesta repartição. Idem.

1864-Theodoro Roeder-bras requer anota
ção no lançamento dos impostos de Industrias e

Profissões, veiculos, a que a mesma esta sugeita
nesta repartição para a sua sucessora - Transpor
tadora Blumenauense Ltda. Idem.

1865-José Dalcanale-bras. requer baixa ímp:
de um pequeno engenho de açúcar, por não de
sejar mais continuar com o mesmo ramo sito a

estr. Retorcida n/ municipio. Idem.
Secretaria da Prefeitura Munlcípal de Ieragué

do Sul. 19 de dezembro de 1946.
José Pereira Lima -- Secretario

Professor Cotedrotico de ßiologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sqnson. no Rio de Janeiro.

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

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U M E NAU STA. CATARINA

Edital de convocação
Pelo presente ficam convidados os senhores

Acionistas desta Sociedade a comparecerem á as
sembléia geral ordinária a realizar-se no día 10
(dez) de abril do corrente ano, às quinze (15) ho
ras, na séde social, afim de deliberarem sobre a

seguinte
ORDEM DO DIA

1) - Discussão e aprovação do Balanço e
mais documentos rererentes ao exerci
cio de 1946.

2) - Eleição do Conselho Fiscal.
3) - Assuntos de Interesse social.

Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de Ú}47.
Erta Gos eh - Diretora Técnica
Ottilia Gosch - Diretora Comercial.

Erich Junge e snra. agradecem penhoradamente
o Dr. Waldemiro' Mazureehen pela pericia com que
operou e tratou o nosso filho Albreehr. que ferido
gravemente nos intestinos por um coice

.

de cavalo
salvou-o das garras da morte.

Duas-Mamas - Estrada ôchroeder.

Manoel F. da Costa S/A. Declaracão
•

Atencão
. .

Fica terminantêmente proibida a caçada e

assim as pescarias em minhas propriedades.
. Agirei energicamente contra os que não

peitarem esta proibição.

bem

Comércio & Industria

Av iso
I

Achem-se a disposição dos snrs. acionistas, no
escritório desta sociedade, a Estrada ltapocusinho,
Iaraguã do Sul, os documentos a que se refére o

art. 99, do decreto-lei rr. 2627, de 26 de Setembro
de 1940.

Assembleia Geral Ordinária
São convocados os snrs. Acionistas desta so

ciedade a comparecerem á assembleia geral ordiné
ria a realizes-se pelas 9 horas do dia 15 de Março
proximo, ria séde social ii Estrada ltapocusiuho, Ja
raguá do Sul, pera deliberarem sobre a seguinte or

dem do die.

1°. Exame, discussão e aprovaçõo das contas da
Diretoria, relativas ao exercicio de 1946, nota

damente, relatório balanço, conta de Lucros e

Perdas e parecer do Conselho Fiscal.
2°. Eleição da Nova Diretoria;
3°. Eleição do Conselho Fiscal;
4°. Assuntos' de interesse social.

Ieregué do Sul, 3 de fevereiro de 1947.
Manoel F. da Costa - Diretor-Presidente
João Luc io da Costa - Diretor-Comercial

3x2

res-

3x1
ESTEFANO NORILER

Itapocusinho

3x1 Gueré-Mirirn

Compra-se

Vende-se
Por preço de ocasião, uma moenda de cana

em perfeito estado, com montagem completa pare
funcionamento. - Movido a animais.

Morívo : Modificações de Industria.
Tratar com os proprletarios _

KLEIN IRMAOS

Um terreno em Estrada Itapocú - Hansa, com

40 morgos de rerre , contendo 4 mil pés de aipim,
2.500 pés de bananas. - 5 cabeças "de gado inclu
sive carro e cavalos. - Tratar com o proprietario

JOSÉ HANISCH
Esrr. ltepocú-Hansa

--=0=--

GO IA'BAS em qualquer quan-

Vende-se

I Casa de "�oveis IVitõro Lazzaris
� Jaraguá do Sul -=-_ Rua Domingos R. da Nova t:\
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- '"

I
se Vidros. Molduras pera Quadros qualquer

Itipo. - CAIXÕES FUNERARIOS
.

-
.

Em estoque e sob encomendas.. ' .

Industria de c:.alçados I !1_Enfeites
para Caixões funerá�ios.

Gosch �maos S.A ..i:�:.!::
Dr. R�nÉa��c�alt�p

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
----- ii Com cursos de aperfeiçoamento no ::

Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos Aires. ii
Doenças de Senhoras - Partos - Cllníce 11
Geral de Adultos e· Crianças. ::

.

Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
TELEfONE N. 3 ::

Jaragná do Sul -' Sta. Catarina --ii
tros em ambos os lados, não.
sendo permitida ca.xieira ern

altura superior a 1;50 me

tros.

2.-Limpar c carpir as

vsletas, drenes, sargetas, cor
regos e ribeirões, afim de'
darem escoamento ás aguas.
,.-Derrubar as arvores que � ,.�

f�íj��:q�s��d�/rojeção do Posto JARAGUA Ltda.··
4· Podar as cerca� vivas Rua Marechal Deodoro - JARAGUA DO SUL

em uma altura maxrma de
1,50 metros,
5.-Lançar ,10 mesmo dia.

os detritos e vegetaes dá
limpeza, para dentro dos
terrenos numa distancia nun

P A R A F E R IDA 5, ca inferior a 2 metrl:s.
A metragem tixa será de

E C Z E M � S,' 600 rnetros, por lote sendo
que a Preteitura subvencio

, I N F l AM/'. ç Õ ES, nará por metros, exedende

I C C C [ I R AS, com 20 reis quando em am- �
bos os lados. 1"' • _

'F R ,. E J R AS, OS infratores das disposi- I. çöes acima, serão multados I������;������.�����I���T�IU�I�������l��E�S�P�'N�H�A�S�,�E�T�C�.� naimportmcia & C�3�00
tr�' a 50,00 e duplicadas em ca-

�-®r@)@!@)®'f@)®r@)@!@)®Y@@!@)@Y@)@í@@!@)®Y@@)Y@)@@ da reincidencia, além da
� TAB ·t R d R f indenização de que trata o

@
osse, SDla, renqui e, ouqui ão, e es riados art. 5. da supra referida Lei.

®) TODAS A§ JHOLE§TJ[A§ DO ßPßRflHO RfSPIRßIÓRID' � deJ;r;!�� do Sul 1. de Maio

� Encontr.am alivio imediato com v uso do @) Verdi Francisco Lenzi

®) I n C O In P a p a v e 1 @
Fiscal Geral

I Pl!itOfíll dI! Hogieo Pl!lOtl!Ol1! �
@) O PEITORAL JHA\.I§ UONlIj]E�J[DO MO lBRA§IL @)
��®Ã®�@&®®Ã®@.i@@.;®@J@@;.@@.;.®w...®�@lii

De ordem ja sr. Prefeito
Municipal faço publico que
até O dia 15 de Abril do
corrente ano todos os pro
prietarios ou ocupantes de
terreno são obrigadas, de a

cordo com a Lei n. 53 de 24
Acham-se a disposição dós senâores Acíonís- de junho de 1937 a:

tas no escritorio desta sociedade, os documentos 1. - Roçar as testadas das
a que se refere o artigo 99 do decreto-lei nr. vias publicas municipais na
2.627, de 26 de setembro de i 940. I distancia minirpa de 15 me-

tidade de preferência as vermelhas.

6x2
Walter Becker

Estrada Itapocú.

õx1

Ag radecin'lent�
Profundamente consternados co

municamos aos nossos parentes, amí
gos e conhecidos, o falecimento de nossa

avó, bizavó e tataravó,

Vva. EHsabeth Nass
que o bom Deus chamou a si no dia 19
corrente, com a idade de 90 anos.

Agradecemos de coração a todos que
acompanharam seus ultimos momentos, e o

enterro, os que enviaram coroas e flores e

especialmente ao rev. padre Ewaldo ..

Jaraguá do Sul, 21-2-47.

fnmilil Clemente BornUn

Ru�olf j aco� Walc�e'r
Anita Mey Waleher e

filhos Gerhard, Elke e' Ishílde,
proíundamente consternados,
aos seus amigos, parentes e conhecidos,
que acabam de saber do falecimento de seu

espôso e pae, RUDOLF JACOB WALCHER,
ocorrido aos 11 de Novembro de 1945, na

cidade de Praga, Tchecoslovaquia, onde se

encontrava prisioneiro de guerra, longe da

família e da sua Pátria.
.

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustiveis - Acessorlos - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -

Gazolína e Querozene em
.

litros e

em caixas.

Atende dia e noite, á qualquer hora.

Telefone n. 40.

PREFEITURA MU
NICIPAL DE JARA

GUÁ DO SUL.

Edital

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOPA

É facil fazer boa diges
tão, quando se usa o

BITTER AGUIA

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, ., e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i ernedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto des Laboratorios Minancora
- ]OINVILLß

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOTORISTA mFebres (SI:;:iu����·s, I�i 1- -., � Maleitas,' Tremedeira :,.

Precisa de um moto- I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - •
rista para caminhão. r Capsulas Antisezonicas i

Breitbaupt & Cia'l M inancora" l�
I� Ern Todas as Boas Farmacias

'

I
II É um produto dos Laboratorios MINANC0RA I
LII�il�;;m��li��li===ll�i;���II�II=I;J

Dr. Alvaro Batalha - lV1IÉDI�!{} OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOO�OO
E � Adolt Herrn. Schultze �
00 MAH:CIiNARIA EM GEk'AL 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 Mantem um estoque permanente de tadQs (JS tipos 00
00 de Mobi_lias, e,specialmente para escritaria. 00
00 lNSTALAÇOES COMPLETAS DE: 00
00 Dormitarias, Salas de 1 antar 00

rec;�;.uAvenida ::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 00 Cópas, Escriklci )�, Movei, rusticas e outros. 00
���������_=_=_=_:=_=_=_=._=_=_=_=_=_=_=_:=_=_=_=_=_=_�_=_=_=_=:_=_=_=_:=_=_=_=:_=_=_= OOMOV8�AVU�OS COMO: 00

� Cadeiras 00� -Poltronas fixas e giratorias �00 Mesinhas de centro e para radio �

00 E entre muitos antros. a 00
00 Caixa Registradora mal:ca "�ECORD." 00
00 Afamada pela sua eilclehcla, mbsl1tu

�� \ indo as Caixas Registradoras de·
� elevado custo.-------·--
00 Toda a Mercildoria á pronta Entrega �00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 �

00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"
Aviso Zacharias Batalha.

--��"''''�''-��n:g
F'-' ACOS t ANa.oyjr':;;)� i �

Tontlirfl't 1

DR. ALVARO BA
TALHA, avisa aos
seus amigos e clien
tes, que de volta da
sua viagem, já assu

miu o exercicio da
sua clinica.

Na Bahia onde residia I seguintes: Madres Santa
e era pessoa de grande Inês e Santo lgnaclo, re

destaque social, faleceu Ilgtosas,
�
Noemia casada

no día 23 de fevereiro o com o Dr' Alberto Espl
snr. Zacheries Bata- nheira, Dr. Carlos Batalha,
lha, pai dos noseos ami- engenheiro civil, Maria
gos Drs. Alvaro, e Almiro de Lourdes, casada com o

Batalha rnedlcos neste sr. Dr. José Marques; Car
municipio. men, Olga, Augusta, e Te-

reza Batalha solteiras, to
O extinto contava 71 dos residentes na Bahia.

anos de idade, deixando Amanha, as 7 horas, na

víuva a sra. Da. Augusta Igreja matriz serà resada
da 'Costa Batalha alem misse de 'lo dia pelo extinto.
dos descendentes aci- A enlutada familia nossos

ma referidos, mals os pezames.

Locais
Aniversarios Dia 23 passou

a data natallcla da gentil
Snrta. Angelina Pedri, fi
lha do snr. Antonio Pedri.
Dia 24 o önr, Eugenio

Wol}, e na mesma data
sua esposa Etelca Ruisam "MEDICAÇÃO AUXILIAR Vacinas contra tifo Graças a

Wolf. NO TRATAMENTO DA interferencia do sr. Mario
Dia 25 o menino Nestor SIFILIS". Tavares junto as autorida-

Pedri, filho do snr. Anro- des da Saúde Pública em

nio Pedri, na mesma data IC'ltJlm1f1 Florianopolis, vieram pa-

fizeram anos o ônr Wer- ra Iaraguzi 500 lnleções
tu.." DOKHÇA ._vt__ t � b ifoid tner Gosch, Herta PiesKe ..UlTO ""I..OSA ,.""" " ",,_ con ra re re rt OI e e arn-

Gosch esposa do ônr,
MiLI" • ,." ..... " ""ÇA. co..o do 5° distrito sanitário
UM .0004 "UXIU"" NO TR"T"-

Walter Gosch, o jovem ..IlNTONs........NÕ..'l.A..m...O um vacinador.
Otacilio Ramos, Romano

U •• o O que a Prefeitura não

�o����3�� �rt�rS��a�� HOJHII].I:HIffIHllEl :fmint�re��fer�:n�eãc�so J��
- rich Th. ßrãuer. " .ll'1u. _ ",.,.II:SENT" .0. particulares.

INÚ ..IERM ......".. T"l. _MO.
Dia 26 Darli filha do RKU""TI_ Carreiras em Itapocuzinho De

ônr. Waldemar da' Costa. nc ..ól"l..... Itapócuzinho nos pedem
Día 27 fizeram anos o nl'INHM

pera chamar a atenção da
Sr. João Marcatro. indus- policia pera as carreiras
trial nesta cidade, e esme- que ali se fazem em via
ninas Eliza, filha do Snr pública.
Lauro Braga e Erica Reif É sabido que as corridas
filha de Adelina Reif.

'

de: cavalos somente são
Dia 28 a Sra. Fiedler, permitIdas em pistas Ileen-

esposa do Snr. Max- Fie- etadas.
dler, proprietario do' Bar ' Alem disso nessas im-
Catarinense. ---------- provisadas carreiras nun-
Ontem o

s,nr.
Vlcror

Ber-I
ca faltem os valentões que

nardo Emmendoerfer, co- A G�mOrnl·allaa. de chicote e mesmo arma-
merciante nesta praça. H (j l.J dos provocam a pacata
Hoje o ônr, João Girola. população.
Aos aniversariantes os Aí fica ai reclamação.

votos de felicidades do E
Correio do Povo.

scrírureção Mercan- Falecimento Somente agora a
til » Contabilidade - familia Mey teve conheci-

aascimento. O lar do snr Registo de Firmas - mente do falecimento num
Geraldo Balleck e de sua Defezas Fiscais·
Exma. esposa dona Eliza
�enett� Ballock, foi en-I

Contratos - Naturall-

ríquecído com o nasci- seções '- Cobranças -

mento de mais uma me-I Serviços Comerciais
nina, que na pia, batis-I

em geral.
mal receberá o nome de
Ivone-Maria.

--

Falecimento Em Rio cerro, [
assistida pelos seus filhos
Emilio e Hermann Grütz
macher e sua nora Gui
Iherrnina Blank Grütz
rnacher, faleceu no dia 20
do corrente, dona Guí-
Iherrnina Grützrnacher,' vi- -

���r.de Willelm Grützma-
BARRIS VAZIOS

A exstínta viera pera o VendemosBrasil em 1878, tendo con-I Engenho R A U Ltda.tado 99 anos de idade no
3 2dia 6 de fevereiro. _x _

Deixou i 5 filhos, 44 ne-

ll'urns (sc'ol�res (NOVOS)tos, 86 bisnetos e 14 iata· U
ranetos. :

A familia nossos peza-

ii!�'."••""•••••�••
•.... :•• ;:-O••�!i!

· 1

! CIMENTO !
Temos para

pronta entréga.
Engenho RAU Limitada

campo de presioneiros, na
Tchecoslovaquia, (ocupa
ção russa) do sr. Rudolf
Jacob Waleher.
O extinto residiu di

versos anos em Iaragué
onde foi gerenre da Em
presul em 1952 e 1955.
Aqui contraiu nupcias

com dona Anita Mey, fi
lha do finado sr Carlos
Mey e de dona Maria ,E.
Mey, deixando desse con

sorcio tres filhinhos.
O seu passamento deu

se dia 11 de novembro de
1945, e o extinto contava45
anos de idade.
A enlutada familia os

nossos sentidos pesarnes.
-

Seguros
�'YPIRANGA"

.. ..

H CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii
!! moderna e primorosamente instalada do n
II DR. SADALLA AMIN!!
1! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H
l! ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ l!
!l «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» n
II HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 li
ii - .loinville - ii

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

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

............ .............•.......... . � .

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

C�IANÇAS) DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE
-- Eletricidade Médica--

Indut(ltermia, Bisturi Eldrico, Gal:vanocanterio
Raios Ultra Violeta-s e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Dh'etor �Iédico do HoslJital "São .José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

meso

T6Nléo �'Â:PJf'AR·
POR 'E�êÉLe�(;IA

COITRA CASPA.
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

�OURO CABELUDD.

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

BITTER AGUIA
------------------�

IIIAcaba de receber a afa
madr '�CASA REAL", um
grande sortimento de
chocolate e pralinees.

AVISO
Posto JARAGUA Ltda.

---------���_

Comunica aos seus distintos Iregue
zes, que no corrente mês de Fevereiro, não
efetua serviços de concertos de pneus e

cargas de .baterias.

IDr. Waldemiro Mazurec�en
. e.IA 81 SA'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electra-cauterização

Raios Intra-vermelhos e azuis.

�---------------------_--------�

Dr. Arquimedes Dantas I
a.V.GADe

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

CI

ONDE
__

COMPRAREI MAIS BARATO__

'.)
Fazendas Suspensórios

Chapéos Sedas

Perfumes EIC., etc.•

!Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa . ER I C O B R UHNS ,

JARAGUÁ DO SUL Ihm Cf\I. Emilio Jourdan, 62

lies. Mt WWM#W i+ .1iA

la f21Jilldt(())Q§e C(})ID ij §211bJâ(Q)

Virgem Especialidade
(Marca Registrada)

dla (CITA0 WEIZEl ITN]J)l(J§I�ITAl Q JJ(Q)llJillfllBe
P.I�.-SIE .IE.�.II I)U�I�lIUtO li �IGlmlE;U�1dEIHJG5�

, s�ßp.� �'RCf""
, • ti
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