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Jaraguá composta dos
snrs. Eduardo Keller

mann, Guilherme Walter
Julio Wetzel e Pedro
Cristiano Feddersen.

Membros da Assembleia Legislativa visitam Resaltou a colabora-

Com a visita dos snrs. nome para vereador. candidatos para o cargo J d S 1 A
.

d ção dos engenheiros e

Irineu Bornhausen, João
.

As lutas politicas ca- de Prefeito que se de- oinville e Jaraguá o u - mana e
operarios brasileiros na-

José Cabral, Max Tava- bem melhor aos moços, frontam que de sua par- Bracinho e as novas obras - Homenagens quela' grandiosa obra

res do Amaral e Wan- á geração nova e por te ha esse mesmo dese- e discursos. que por iniciativa dos

derley Junior ao munící- isso teria visto com sa- jo de fazer um bom Go- drs. Ulysses Costa, Ma-

pio, parece que foi de- tísíação em meu logar verno Municipal. <
Como ja haviamos a- ceu a saudação que lhe rinho de Souza Lobo e

belada 'a crise reinante outro com mais vigor, Inscrevamos pois co- nuncíado, componentes fizera o sr. Antenor Ta- daquele velho batalha

na UDN com a colabora- pois que minhas energí- mo nosso lema em todos da Assembleia Legíslatí- vares, dor da imprensa Joínvíl

ção de todos os seus as, já meio combalidas, os corações e em todas va foram convidados pe- Na manhã seguinte lense que foi Eduardo

principais componentes. não me permitem mais, as conciências: «Politica lo sr. CeI. Graciliano deu-se a vista ao Bra- Schwartz, passou a Ia-

Já agora o partido ca- talvez, exercer o cargo municipal construtiva» Negreiros a visitar as cínho e ao 8(} Salto, on- zer parte da Empresul

minha mais seguro para para que fui indicado, (ass) Curt Hering novas obras da usina do de a Empreza fez ccns- trazendo o progresso e

a vitoria nas eleições de se eleito, como o devéra. Companheiro do sr. Bracinho, o que teve lu- truir a nova represa. prosperidade desde

Novembro, sem perda de Mas, depois de madu- Curt Hering em velhas gar no día 17 do corren- Ali o sr. CeI. Negreiros São Francisco até Lapa

qualquer dos seus chefes, ramente pensar, cheguei jornadas tendo não só a te. fez detalhado relatorío no Estado do Paraná

pois, respeitados pontos â conclusão de que ne- mesma idade mas tam- A comitiva do legisla- sobre as obras constru avançando pelo litoral

de vista pessoais, todos nhum BIumenauense bem a mesma ídentída- tivo compunha-se dos idas e seus beneficios até Tijucas.
irão trabalhar pelo par- se deve furtar ao dever de de pensamento e a snrs. deputados Nunes na economia do norte Disse que no momen-

tido.' de servir á nossa comu- mesma disposição de es- Varela, Oswaldo Bulcão catarinense. to dezenas de cidades,

Muito bem e muito lou- I na, se á isso for chamado, I pirito
associo-me ínte- Viana, Paulo Tarso da A nova represa acu- milhares de pessoas tí-

vavel, pois acima de tu- ainda que os anos já lhe gralmente ás palavras Luz Fontes, Protogenes mula 6000.000 de metr.os nham seus olhos voltadös

do estava o interesse do hajam quebrado a von- aqui escritas. Vieira, Antenor Tavares, cubicos de agua que, 8,- para a Empresul espe-

município e do partido tade e a energia. (ass) Otto Hennings. Alfredo Campos, Artur dicionados a já existen- rançosos de que aque-

invencivel na comuna. Espirito pacificador por -x-' Müller, Cid Ribas Joa- te perfaz o total de ... las obras fossem leva-

No día 7 de Setembro indole, teria visto com Em Rio do Sul a UDN quim Pinto Arruda, Orty 6.200.000. O atual poten- das a termino, para que

terà lugar a convenção bons olhos uma solução, escolheu para prefeito Machado, e Braz Joaquim cial é .de 7.000 H P, es- as índustrías maís pu

municipal que elegerá o sem luta partidaria do o sr. Artur Siewert e Alves. tando Ja a empresa au- dessem produzir barate

novo diretorio, por estar problema politico de para vereadores os sen- Em Joinville, á sua torisada a instalação de ando a vida das classes

extinto o mandato do Blumenau. Mas, centra hores Alfredo Krieke, chegada estavam presen outro tanto de potenci- desfavorecidas da íortu

anterior e tambem a es- riando varias opiniões Artur Hering, Artur Mül- tes alem dos diretores al para o que ja esta em na que diante da míse-

.
colha pelos delegados de politicos interessados, ler Carlos Schneider, da Empresul diversas negociações. ria estavam sendo ex-

dOS nucleos eleitorais do não posso atribuir o Ira- \ Carlos Frischknecht, autoridades. Depois. da excursão pioradas pelos agitado

munícípío dos candidatos casso da pacificação da Faustino Piazera dr. A noite, no salão da teve lugar o almoço, .0- res estrangeiros queren

a prefeito e vereadores. Iamílía blumenauense, á I Francisco Gottardi, GUS-1 Soco Lyra, o sr. Guílher- ferecido na cantina ten- do desviar o Brasil da

-x-, UDN. No meu modo de I tavo Schroeder, Helmuth me Urbam ofereceu a08 do sr. bel. Negreiros pro- rota democratica e crís-

A convenção de BIu- ver, a conciliação das Müller, Ernani Polumbo, deputados e outros con- ferido um brilhante 1lis- tã que sempre teve e

menau, escolheu para forças politicas em jogo Ladislau Garcia, Siegfrid vidados um banquete, curso, historiando' o va:1-quer continuar a ter.

candidato a prefeito o não foi possivel por du- Geffert e Walmor Hei- pois comemorava o seu lor economíco da euer- Saudou então os cons

.sr, Frederico Busch Ju- as razões: a primeira. drich. 50° aniversario. gia elétrica e saudando I trutores das obras da

nior e para ..

vereadores ó-ci��rímte "da pre(li,pita-:l O P�D' �presentDu para:
- tTf.:i':oI1m. da p'�a�fru es 0'8 vioitantes. represa resaltando a di-

os snrs. Curt Hering, Ç�() 'um tanto forçada da I prefeito o sr Wenceslau snrs, jornalista José de. .

--

reção por um engen-

Antonio Candido de Fí- reorganisação do Dire-' Borini, índustríal, filho Dlníz, deputados Orty umco reme�l� contre �sse heíro representante das

gueiredo, Otto Hennings, torto do' P.S.D. em Blu- do sr. Alexandre Borini, Machado, Bulcão Viana rn_al eri! o radlo-c0I1!unlca- forças armadas dessas

dr. Affonso Balsíní, Her- menau visando talvez, residente em Jaraguá.
.

Antenor Tavares e o es- çao. Ha �uma estaç�o cen- mesmas Iorçaa armadas

cilio Deeke, dr. Herbert colocar a União Demo- -x- critor Oswaldo Mello di- \ tral. Todas as seçoes da a quem eles' deputados

Georg, Gerhard C. Neu- cratíea Nacional deante O Tribunal. Regional retor da Secretaria da �usina
ficam a segundos deviam o poder estar

Iert, Heitor Ferraz, José de um fato consumado Eleitoral mandou regís- Assembléia, que tambem uma da outra, porq�e en- hoje ali como represen

Moritz, Max Jacobsen, e a sagunda inegavel- tar o Partido Demcera- fazia parte dos convida- centram n��5élestaçao cen- tantes do povo catari-

Waldemar Selke, Emilio mente atribuivel á atítu- tico Cristão, secção de dos daquela casa. O sr. tral um dlvlso.r comum. nense.

Jurk e Carmelindo Bogo. de do P.S.D. pela propa- Santa Catarina. CeI. Graciliano agrade- Basta um sinal e uma Concluio dizendo que

O sr. Curt Hering di- ganda pouco cavalheí- pergunta pera que a res- a Empresul ainda tinha

rigiu ao diretorio da UDN resca qUE:' começou logo
. posta seja quasi _

Insren- uma grande missão a

a seguite carta. a fazer contra a U.D.N. Um' aparelho que é uma tanea, depois de consulta- cumprir extendendo suas

lImos. Srs. Uma vez que a luta g t" d
'

g t' do o departamento in�ica- linhas para outras cida-

Presidente .e de.mais politica é inevitavel, bem
aran Ia os nave an es do p.ara a resposta. Pode: des e avançando até a

Membros do Díretorío da contraminha vontade es- O sistema de rádio-comunicações se dizer que os dez mil nossa bela capital uniu-
União Democratica Na- pero, que ela se co�du- de Volta Redonda operar�os de Vo�ta Redon- do ali a beleza que Deus

eíonal, nesta. za com elevado espíríto
da estão todos ligados pe- lhe dera a engenharia

.

Embora afastado, pro- de ambos os lados como
Por Marcelino àe Carvalho lo rádio e que o desper- humana trazendo a ela

priamente, da politica, o exigem os Ióros
.

de É simplesmente surpre- ferença entre duas dessas
dicio de tempo e de esf�r- mais progresso e bem

houve por. bem a delega- civilização e cultura da endente como o rãdio vai recepções da mesma on-
ço human? .foram reduzl- estar.

ção de eleItorado udE:'nis·· nossa comuna. entrando em todos o� d t
dos ao mInIrno. Em nome da impren-

ta do municipio de Blu- Blumenauenses antes
a se encon rava o apa- Em linhas mais amplas, sa falou o sr. Nuno D'Eça,

. , demais setores da ciência relho. Mas' agora o sisle-:-'d d' E
mena1!-' reunida na data de tudo quero deixar moderna e como suas a- p� e-se lz�r que as -

do 'jornal "A Gazeta".

de hOle, escolher �o meu aqui bem claro que sen-
ma foi tambem aperfeiço- mlssorasUmdas d�S. Pau- Voltando da excursão

nome, dentre outros no- do eleito um só pensa-
plicações no terreno práfi- ado e serve para a ma- lo, realiza_m o �esmo pr�- a convite do sr. deputa

mes de relevo, para fi- mento me animará _. o
co ganham volume grada- rinha. Não hã mais neces-

grama. Nao fOl Dor motl- do Artur Müller os re-

rivamente. Deixemos o Ra-Isidade de um sem nume- d Ih I
gurúr na chapa da União de servir ao bem do nos·

vos e ,o�gu o pessoa.1 presentantes da Assem-

Democratica Nacional, so Municipio e de fazer
dar de lado-porque é bas- ro de calculos para saber- que a RadiO Record fOI bléia e outros convida-
tante conhec1da sua fina- se em que latitude e lon- ..

d 50'1 $I

para vereador. tudo que esteja ao al- eqUipa a com
.

mi v�- dos visitaram Jaraguá
Não sendo politico, no cance para evitar que

!idade e vejamos o Loran. gitude se encontra um bar tes, o, que vale dizer mais onde no C.A. Baependi
sentido que vulgarmente se transforme a Camar&

Seu nome é uma abrevia- co, si ele está munído de do dob.ro de qu�quer ou: foram recepcionados e

ção da expressão "Iong um receptor Loran. O pri- I H
se expressa, mas inte- Municipal. num tablado tra emissora naclOna. a lhes foi oferecido um a-

ressando-me pela sorte de esteril luta politica range navigation" (navega- meiro navio mercante a um objetivo mllis elevado peritivo.
do nosso Blumenau, pe- partidária. ,

ção d,e longo alcance). ser aparelhado com um e colocado paralelo ao

la solução de seus pro- Por outro lado estou
Durante a guerra come- Loran foi o S. S. DroUnin- sistema de rádio-comuni-- Saudou-os o sr. Mario

bIem�s, só. â esse fato convencido porq.ue con- çaram li ser conhecidos gholm da marinha comer- cações de Volta Redonda. Tavareb da Cunha Mel

atribuo a escolha de meu heço de perto os dois
seus resultados para a na- cial suéca Para se ter u- Os 45 milhões de habi- lo tendo agradecido os

vega,ção aérea. Um avião md noção da simplicidade tlintes estavam até certo deputados Oswaldo Bul- '

em operações podia loca- de um Loran, basta que ponto em comportas, que cão Viana e Cid Ribas
Iisar perfeitamente sua po- se saiba que não ocupa os isolavam em grupos. todos muito aplaudidos.
sição recebendo de terra mais volume do que um A onda' da Recotd que- A imprensa esteve re-

--.."._------------------- lIS ondas do Loran. A di- aparelho normal de recep- brou essas comportas e presentada pelos srs. B.

Eleição do diretorio Municipal '
tor domestico e que não uniu todos os brasileiros Grubba, desta folha, Jor-

Devendo no dia 7 de setembro ás 10 horas pesa mais do que 17 qui- entre si É essa onda que nalistas Alfredo Damas-

no Salão Buhr realizar-se a eleiçã� dos membro� los. I entra em todos os lares ceno "0 Estado", Nuno

do diretorio municipal, �ão para esse fim convi- Na hora do Entre nós, foi instaladal nacionais e si todos os Gama D'Eça, de "A Gaze-

dados todos os correligionarios. aperitivo. tome uma rêde completa de co- brôsileiros quizel'em se ta", Antonio Meneguzo
.....,x- . municações pelo rádio em dar um encontro, basta de "O Estado", Waldir

Convenção Municipal Um Calice Volta Redonda. A direção que todos eles ouçam ao Mendonça do "Diario da

São. convocados 'os delegados dos nucleos de da maiur siderurgia da A- mesmo tempo a mais po- Tarde", Adão :Miranda,

eleitorais para a Convenção Municipal, que terá merica Latina tinha que derosa de suas emissoras. correspondente de "A

lugar no dia 7 de Setembro, as 14 horas, no Salão DinER AGUIA lutar contra a dific:..ldade Todos estarão unidos Noticia" na Capital, Pe-

aUHR, para a, eSocolha. dos candidatos a prefeito de coordenar seus vários na mesma onda e pensan- dro Torrens e Heraclito

e vereadores nas eleições de 23 de novembro. Puro departamentos, em vista do sincronisadament�. Lobato diretor e redator

Jaraguá do Sul, 20 de Agosto de 1,947. da grande distal'lcia que os Esse o mais admlravel da "A Noticia", Frederi-
. FRANCISCO F. FISCHER separava li enorme área dos milagres que o rádio co Schwartz, diretor do

S�creta�o ,

:..--------..
em que foi instalada. O póde proporcionar. "Jornal de Joinville

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Iêesponsavel : PAULINO PEDRI Fundado em 1919

ficnrcsc Visita
ANO XXVIII JARAGUÃ DO SUL Domingo, 24 de Agôsto de 1947 Sta.

POLITICA

União Democratica Nacional

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBHIGUEIRA MINANCORA
Vermifuga suave e de pronto

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

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

remedias

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA

.

MINANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

A, COMISSÃO =-- ...J_O__I _N_V_I_L_L_E --:

Jaarguá do Sul Santa Catarina

:l@®Y@@Y@)®Y@)®Y@)®1'@®'r@)®1'@®Y@)®Y®®Y@)@!@)�@
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� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resiriados I
� TODAS AS MOLESTIA§ DO ßPßRnH� Rf8PIRßIÓRID @j

@. Encontram alivio imediato com t.. uso do @)
@) I n C o·m p a r a v e 1 @5

l!l!!!�!:!!!!!!�!j

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

Kühn & Rengel
FERRARIA

Fabrica de ferramentas agricoIas.
Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.

---------------.1---------------

QUEDa DOS ca-

BUOS E DEMAIS

AFECtOES DO

tamw CABELUDO.
Tó'i,ul'o ".(A1' t.LÄ R·

'POR E.X·t·�'d.t_i�;A,

rr�f�itura MuniGi�al �� Jara�uá no �ul PJ:f�!�����d�i���I���!����
REQUERIM�NTOS DESPACHADOS IE�llt21� J Bitter Aguia ; MARCENARIA EM GERAL

_
00

DIa 23 5 47 . ..;............_..............................___.___. 00 O
' .

"CIMO" d d
.' d

�

2462-Adão Norosny-polonês requer habite-se De ordem do sr.
p _

�
terece moveis ,e to os os tIpos a t::a"S

para s/ casa. Como requer. Prefeito . Municipal AVO' MAE' fiLHA' t::a"S CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS
.

00
2462 - Alberto Otto Grützmacher-bras. traust. torno publico que,

• • • 00 Mantem um
..
estoque l?ermanente de tod�s (�S tipos 00

imp. de um terreno vendido ao sr. Bruno Schroe- durante' o corrente T O O A S DEVEM USA R 00 ele MOblhas, especialmente para escntorio. 00
der. Idem. mês de AGOSTO, 00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00

2469-Leopoldo Mahnke-bras. transt. imp. de arrecada-se na Te- FLUXO SEOATINA 00 Dormitarias, Salas de [antar 00
uma caminhonete, Ch�vrolet, adquirido da firma souraria .d� Prefei- -

� Cópas, Escrltcrios, Moveis rusticos e outros. 00
Bernardo Me�er & CUt. Idem.

.

tura ,MunIcipal de Ja-
(OU REGULADOR VIEIRA) � MOVEIS AVULSOS COMO· �

2470-Joao Gatscher-bras. transf. imp. de um ragua do Sul e na 2:m C deiras
. 2:m

terreno vendido á Tomaz Eigner. Idem. lnrendencía de . Co- A MULHER EVITARA DORES 00 ap It f
.

t
. 00

2471-Riedtmann & Hagedorn-firma bras. u- rupé, o imposto so- 00
o��7�haslxd� e g�ra

onas

di 00
cença estabelecer-se com fábrica de Moveis. Idem. bre Exploraçãn Agricola AlIYIA AS CÓUCAS UTERINAS � E t e c.�,n ro � para ra 10

�

2472 - Alvino Fischer-bras. transí. imp. de um e Industrial. �2:m Cen.r mRul .0St °dll ras.
a

"RECORD" �
t did 'L ld B ldt Id N-' f d EmDr.ga-se com vantagem para

arxa egis ra ora marca �
erreno vsn 1 ? a .eopo o aerwa '. em. ao satte azen o .

�ombater as irregularidades das

.

Afamada pela sua eticiencia substitu �

2473 - A.lvma FUlC.h.er-bras transf. unp. de um o �agam:nto. no ,re- funções periódicas das senhoras indo as Caixas Registradoras de zes

terreno vendido a Em.lho Baerwaldt. Iden:�. ferlde;> �es, flc.a:a � 00 elevado custo.--------- 00
2474 = Augueto Fischer-bras. tra�sf. imp. de conrrtbuínte sulelto a é: Calmante f:n����lador dessas 00 .

Toda a Iiereadoria á proDta Entrega �
um terreno vendld�. ao sr. Alfredo FI8?her. Idem. multa �e �O% sobre ; RUA RIO BRACO 964 _ TELBFONB 75 00

2475-Artur Rückerr bras. transf. imp. de um o referido Imposto no FLUXO SEDATINA "

,

. �

terreno vendido ao sr. Joaquim Boga. Idem. primeiro mês, sendo
•. Jaragua do Sul Sta. Catarina zes

2476 - José Mayring-bras. transf. imp. de um então. feita a cobran- pel. sua comprovada eficácia'
OOooOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOO�OOOOOOOO

terreno vendido ao sr. Frederico Keiser. Idem. ça judicialmente. multo receitada. Deve .er usada

2477-Alfrede Jungton-bras. tranf. imp. de um Tesouraria da Pre- com confiança' I
terreno vendido ao sr. Albrecht Gumz. Idem. feitura Municipal de

LUXO SED TINA2478-Emilio Itrüeger-bras. transf. imp. de um Iaragué do Sul, 1 de F - A
terreno, vendido á Alfredo Jungton. Idem. Agosto de 1947. _CONTRA..SE E. TODA PA.RTE

247g-Bruno Becker-bras. transf. imp. de um &. Vosgerau-Tesoureiro
terreno adquirido ds Carlos Gumz. Idem.

2480 - Navino Satler-bras. transf imp. de um

carro de lavoura, vendido ab sr. Ignácio Satler.
Idem.

2481-João Bankhardt-bras. transf. imp. de

um terreno vendido a sra. Maria Bankhardt. Idsm.
2482-Maria Bankhardt-bras. transf. irnp de

dois terrenos vendido a Sra. Vva. Maria Bankhardt.
2483-- José Bankhardt-bras. requer imp. de um

terreno vendido ao sra. Vva. Maria Bankhardt. Idem.
2484-José Tirber Schmitz-bras. licença esta

belecer-se com negocio de Generas Alimentícios.
Idem.

2485 - Carlos Nasa-bras. licença estabelecer-se

com negocio de Fazenda, SiCOS e molhados e cal

çados. Idem.
2486-Arnoldo Spiess-bras. licença construir u-

ma casa de madeirá. Idem.
.

2487-Bertoldo Goedke-bras, licença construir'

uma casa de madeira. Idem.
2488-José Ernesto Brixi-bras. transf. imp. de

um terreno adquirido de Estefano de Souza Ga
mes. Idem.

2489-Luiz, Waldir. WiÜy, e Euclides Maffoz
zollí-bras. transf. imp. de um terreno adquirido de

José Lino Severino. Idem.
2490 Willy Brosowski-bras. transf. imp, de um

terreno adquirido de Oscar Emílio Bronholdt. Idem.

2491-Leopoldo Krüger-bras. transí. imp. de

um terreno adquirida da Ignácio Beiger. Idem.
2492-Frederico Lavin-bras. licença mandar

constrUlr um mausolea na sepultura de Frederico
R.G. Köhn. Idem.

24�3-Frederico Lavin-bras. requer licença
mandar construir, um mausoléo na sepultura de

Dulce Wittazik. Idem.
2493-Fred9rico Lavin-hras. licença mandar

construir um mausoléo na sepultura de Emilia Her
nacki. Idem.

um t;:::no����lí�fd���r����::� }���s�ri!:�ide�e {;::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::;::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\i I
2496-Lauro Chaves-bras. transt imp. de um ii Aos Construtores '

-

ii
terreno adquirida do sr. Waldenlar Grubba. Idem. ::

. ::

terre;:9:dq�\�ráoGd�a�;i-�il1y tB��:���: !eemum ii §CIbl1Ul�1 &: -Cüalo U�:aL = Jaraguá do Sul i:!.i.�
2498-JiI'rancisco Melchert-bras. transf. imp. de "MEDICAÇAO AUXILIAR

um terreno vendido ao sr. Rudolfo Melchert. Idem.
2499-Alfonso Cünther-bras. transt imp. de Possuem estoque perman�

NO TA gJ;ili��TO DA

um terreno adquerido de Adolfo Stuy. Idem. para pronta entrega de:
1:::.:::.::_2500-Afonso Feilar-bras. licença estabelecer-

A Id A L M V' C b
. Queijo legitimo mi·

::c:§:eln:oE:'!�fd���h:21[v1�o t1�::�. tr�mde �������.:::::�.d�gem
e am orlÚ.

1::::::.1::. S:���sp������t� �i�
2502-Fiori Geraldi-bras. transf. imp. de um nas - marca borboleta

terreno vendido a Angelo Minatti Idem. !:':: Canos de Chumbo. V. S. encontrará na

auto���!l�eqnU���d�U;��Pr��l�O t����: ���l�.de um'!! :�����r�o��s�:lheOn�aen�f;l���s. ::::!::i:::::; Casa Real.

2504-Leon Gumbowski-bra8. baixo imp. de Bacias Sanitária.
um carro de lavoura. Idem. ���

, 2505-Eduardo Bruch-bras. transt imp. de um
Fossas «OMS».

, !::::.!::::. Caixa para Agua �Eternit».· ii Cure seus males e poupe seu

terreno adquirido de Dominio Dona Francisca. Idem. ii bom dinheiro comprando na

2506-Daniel Satler-bras. transf. imp. de um Oaixa Descarga �Eternit».

�:::::!:.:i.·::::: FARMACIA NOVA
rerreno vendido ao Ir. José Maestri. Idem.

!:::::=::':::
Completo sortimento de material Glasurado

2507-Daniel Satler,oras. transf. imp. terreno PARA ENCANAMENTOS SANITARIOS de ROBERTO M. HORST

vendido ao sr. Guilherme Krüger. Idem. e Oompleto amostruário de Ladrilhos e Azulejos. a que dispõe de maior sortimen-

terre��O:dq�f��� t�eM:�:��br;f�Jr:�si·di:i.' deum '.�::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t�j to ;�sPáa��e�o�f�ae��j�:Oss. arti-

Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguá
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguá

do Sul, em 31 de maio de 194'(. CDITRI CISPA, �����

Geny Cos'ta
Resp. pelo exp. da Secretária

m=======================================

�LIXIB u HD6H1U I
o remédio qUQ tem depur ido I
o 8angue de tras gerações I

Empregado com êxito nas.:

FESTA EM GARIBALDI
Realísar-seä dia 31 do corrente,

em Garibaldi a tradicional Festa "Kiritag"
da Igrej a São Estevão.

Haverá churrascada, bebidas, cafe
e o afamado "Strudel" etc.

Feridas
Eczemas
Úlceras
Ma.ncha.s
Daitros
Espinhas.
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE O MELHOR! ...

ELIXIR DE NOGUE!'� A

Grande Depurativo do sangue

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�t�1 �T� �1�ll CI
FRACOSEANÉMiCOSI

Irene PeJri, Oticial do n-r.-A-rq-ul-·nl-ed-es-n-a-n-tas---:I �I��?����f�T:�?
Registro Civil do JO Distrito a.V.GA..

Empregado com Mo nas:

da Comarca Taraguá do Sul, Tosses

E§,tado de Santa Catarina I
Brasil. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343 'r.,,"""- '

Resfriados

Faz saber que comparece- CI
J rll,:��.-:::I Bronquites

ram no cartorio exibindo os I ����I�' Escrofulose
documentos exigidos pela lei t U:5S.'JJ Convalescenças
afim Je se habilitarem para

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::�::::::::::::::::::::::::::::.:: :::::::::::::::::::::::: VI j-, 1 .o CREOSOTACo

Edital n·2;�;:��e�4-8-1947.1 Dp. LUIZ DE SOUZ A. ��,�:'=';AÚDE.

Amaro Martins dos Sanlos e
I

..

A D V O G .ti. D O nl·SCHsso·es entre os P�I'S
Baronessi Mathias Escritorio : Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 U

.
.

U

EI b '1' I' Reaidenci B'
.

Ctt 136 T I 12 I
Os casais que discutem

e
.

rast elro! .S? teíro, est encia : enjarmm ons 'an ,
- e.

e perdem o dominio de

sapateiro domiciliado e
�............................................................................ . d- t

.

t
.' .

. :j; SI mesmo, ao rrs e

r.esldente nesta. cidade,ó.!'!" I� exemplo aos filhos peque

f�lho de Marcellino Mar- li CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii nos. Os pais que assim

tms. dos Santos e. de II moderna e primorosamente instalada do li procedem causam grande
Maria Pav?s�a Mart�ns. ii M ii mal á criança que assiste

El�, �rasl1elra� ��ltelra, li DR. SADALLA
A IN l! a tais espetáculos: seus

d0l!lestICa, domlClh.ada e
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS ii filhos serão, mais tarde,

r.esidente nesta Cl�ade, ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA ii pessoas nervosas e can

filha de Oscar. Mathias e ii «Rua Abdon Balista - defronte "A NQticill"» ii didatas a doenças mentais.

de Marta Mathias. ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii Evite, em presença. de

Edital n'2268 de 18·8-1947. ii • ..Joinville _ ii seus filhos, discussões e

Henrique Lucas e Getha
::

::

palavras ásperas, criando-

Mahnke _

os nuni ambiente de ca-

E le, brasileiro, sol toiro,
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ri nho e am i zade.-SNSE:
........................_

.

comerciario e residente

D AI B Ihno Rio do Sul, sendo fi- r. varo ata a - MÉDICO
lho de Georg Lucas e de

Clotilde Lucas.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica. domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de Leopoldo Mahn-
ke e de Felisita Koch Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Mahnke. Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Edital n'2269, de 19-8-1947. Diretor Médico do Hespital "São José"
Walter Harnack e Cata- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA --

rina Kreusch :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ele, brasileiro, comér- :::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ciante, víuvo, domicilia-
do e residente neste dis

trito, á Estrada Jaraguá
Esquerdo, filho de Ricar
do Harnacke deAna Jen
sec Harnack,
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de Henrique Krens
ch e de ApoloniaKreusch.

Edital n' 2270 de 20 R-47.
Roberto Wehermister e

Leocalia Gaulke

Ele, brasileiro, solteiro,
marcineiro domiciliado,
e residente neste distri-

'.

to, em Itapocuzinho, filho
de Germano Wehrmeís
ter. e de Ana Wehrmeis
ter.
Ela, brasileira. solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Garíbaldí, filha de

I
.

Frederico Gaulke e de
MarthaPliss Gaulke

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

Edital n. 2271, de 21·8.47. �------_IIÍI·---------i

0:.. �:��g: so�:.;:: Clinica de OI�os. DuvidaI. nariz. �ar8aDta II
lavrador domiciliado e Dr. Ar...ínio Tavares
residente em Pouso Re
dondo municipio de Rio
do Sul filho de Germano

Köng e de Bertba Gros

sklags.
Ela, brasileira, solteira

lavradora domiciliada e

residente neste distrito
em Garibalde filha de
Henrique Klein e de
Martha Maas Klein.

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

fins legals
IRENE PEDRI, aliciai

Edital

....,...",.........,...".,.,��

BITTER AGUIA �
é um possaute estorná- �
cal, feito de raizes rne- �dicinais. S
����

ECIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE,
- Eletricidade Médica-

�OO�OOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI';
; CORUPÃ �
m "Sensacional Noticia" �

O snr. LEOPOLDO SEIDEL �
00 deixou reformar sua "Bicicleta", ínclusi- 2Z:S

00 ve o selim. 00

�oooooooo�ooOOOOOOOOOOOOlfOOOOOOOOOOOO;
Vende-se
Um terreno inclu

sive casa de mate
rial em bom estado,
sita a rua Felipe
S chmídr n. 273.
Tratar com o Snr,

MAX MÜLLER.

TODOS
OR brasileiros são

obrigados a pres
tar á pátria, na

forma da lei, o

tributo do serviço
militar.

A obrigação
de prestar o ser

viço militar, em

tempo de paz, co

meça na idade
de 18 anos.

(Lei do Serviço Miliitar)

AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS

Nd Prisão de Ventre

e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fe st
í

os , Azid, Vomitos,
Pe s e d e lo s , Indisge.stões,
Co l l c e s do Figddo.

Gezes, Digestões' Penosas,
Dôres no Esfomago, Máo

He lito, Retenção de 'Bilis.

Vende-se em toda parte.

Imposto de Ind. e Profissão I
De ordem do snr. Co

letor. torno publico que
no corrente rnez de Agosto
arrecada-se nesta Co

letoria, o imposto acima,
referente ao 2'. semestre

do vigente exercicio.

Os contribuintes que
não satisfazerem seus pa-

gamentos no praso mar- ----- .

_

cedo, poderão satlsfaze-lo
no proximo mez de Setem
bro com a multa de 20".
Terminados os supra cl

rados prazos serão extra

idas as certidões de divi
das para a cobrança exe-

cutiva.
Coletoria Estadual c' e

I Iaragué do Sul, 1 de

Agosto de 1947.
Heleodoro Borges

escrivão
--------------------

Lr!:=!S!!i!E!!=!!E!ii!;;;;;;;!EI!!!;=!;EE!ill!EE!;!i!iEi!!!!!!I!j!�l

IF b (Sezões, Malárias, I
::: I'!J r"s Impaludismo Im � � Maleitas, Tremedeirajl

��Gd
...............

----d·..........,_l iii
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I

ran e numero e pes- m
...:

soas se curaram do esto- �i "Capsulas Antisezonlcas m
� mag�l���OR AGUIA l m M inancora". I
�����::: IIIII

. Em Todas as Boas Farmacias
.. _

�
. �

I!IÉ um produto dos Laboratorios MINANC0RAI
l�!i!'!!Il!51!!iii!!!l�i��!I!!!!Ii5�"::,!Ca t!�!�i=li!iii!!lil!!Elm

!::::.J.::::: Dr. Renato 1Malt9p
It

ii comC:��R�I�!��;'o�n;S�C1ALlZADA I!
ii Rio de janeiro > São Paulo e Buenos ires. ii

i! Doenças de Senhoras - Partos - Clinica \ 11
ii Geral de Adultos· e Crianças. ii
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
ii TELEFONE N. 3 ii

II Jaraguá do Sill - Sta. Catarina _H

O.r Waldemiro Mszurechen
Rua Ma1. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

Indutotermia - 8isturi-eletrico - Electro-cauterizaçäo
. Raios Intra-vermelhos e azuis.

Pofessor Caledralico de Biologia do loslitlulo de Educação de Florian6polis
Ex·Chefe 0105 serviços cllnicos e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.

Assistente do professor David Sanson, ''''0 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 ME NAU STA. CATARINA

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,

CCC[IRAS,
F R' I E I R A 5,

'.

NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC.

Casemiras .;. Linhos - Sedas - Tussores - Chapéus de 'Sol
e de Cabeça - Roupas Feitas • Miudezas· Brinz - Riscados -

Voils - Chitas E mais MIL ARTIGOS!
OASA TOBIAS
Em Gueppa aos PP800s Altos

RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 652

JARAGuA DO SUL SANTA OATARINA
__ Preços se... concurrência .....

PARA BREVE! MUITO BREVE!..: Sedas desde Cr$ 3,50 O metro

................................I � I I ..

I Casa de l\Ioveis IVitõrio Lazzaris

� Jaraguä 110 Sul - Rua Domingos R. da Nova�
� Moveis, Espelhos, vidros e vidraças. Corta- \fi

I
se Vidros. Molduras pera Quadros qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões Funerários.

A V I S O
,

POSTO BRASIL
Ao lado de BOTEL JARAGUA - Rua Marechal Deodoro N. 587

Comunica aos seus distintos amigos e fregue
ses que estamos efetuando venda de gasolina Esso,
e Oleos e em breve teremos seção de lavagem e

Iubrific�ção e consêrtos de pneus.
.

O Proprieterlo : ANTONIO SCHMITT

PERDEU-SE
Uma mauser, nv, 850172, calibre 35, 1 ca

no, na Festa de Nereu Ramos.
Obsequio quem a encontrar enlregar na

Delegacia ou ao Inspetor de 'Quarteirão em Nereu

Ramos que, será bem gratificado.
Nereu Ramos, 18-8-47

ALBANO MENEL

���",.."",..."

BOLAS DE BORRACHA � BITTER AGUIA !de todos os tamanhos, � .

.

por preços nunca vistos. �
abre o apetite e

.

- Casa Real - IL���.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASAMENTOS: Reali-
-----------------

saram-se hontem na sala Ir] 1111lkp
Dr. Alvaro Batalha das audiencias os segui-

.

\LlllUllUl�
ies casamentos: Arnoldo

Conforme anunciamos de onde ás 12 horas, em No dia 19 plISSOU a Zimmermann, Iilho de
� O N V I '.Ir JE

em nossa última edição, caminhão gentilmente ce- data natalicia do sr. Dr. Pedro Zimmermann e de .são convidados todos osseus esseetades
realizou-se no dla 16 a dido pela Empreza Fren- Alvaro Batalha, conceí- Paulína de Souza Zimmer- f '1' ORANDE BAlLE

' , d I' dl
e exmas. arru las pare o

noite, o encentro entre os zel ô. A., rumaram pera a tua o c mico elretor
mann com a senhoríta LI' I' d d �ETEMBRO

d
.... a rea Izar-se em a noite e 6 eu'

Clubes «Catarinense» séde do C. A. Baependi, o Hospital São José. bjl. Scbmidt, residentes p. vindouro.
'

Mafra - x Bikini - local. onde o Bikini é filiado, .P_essoa de alto destaque, na Ilha da Fígueíra, Al- M' T' dezas a reservar, com o esoureiro o

Dada a saída pelos vl- sendo por este último, nao somente como me- brecht Oeschler com a Clube snr. Pereira, na Ag-encia da Auto .via-
sitantes, estes, até a ter- oferecido um almoço cons- dico mas tarnbem como senhorita Lilia Servilba ção Catarinense.
ceira passagem, contavam tante de frangos no espeto lndustrial, politico e ele- Ayroso, filba do senhor
com larga vantagem, sen- etc. Após o almoço os vi- rnento social do munici- João Januario Ayroso, Nota Pede-se aos senhores associados que se acham

do no entanto derrotadös sitantes e locais, bem co- pio, o "Correio do Povo" residentes nesta cidade.
.

em atrazo com o pagamento das mensalidades

nas ultimas duas passa- mo o conjunto Guanebera, I [unta aos ínumeros votos
procurarem o cobrador do Clube para regularisarem a sua

u situação até aquela data.

gens, diante da animada em caminhão, percorreram de felicitações que recebeu Falecimento

reação 'd9S locais, que toda a cidade, até as 18 os desta folha. Em São Francisco, on- f1viso Chama-se atenção á quem possa interessar

d h d ldí b ít
.

que a frequencia da sede do Clube é de ex-

venceram a parti a por oras, quando regressa- ANIYERSARIOS:
e resi ia a mUI o anos cIusividade de seus associados á não ser em 'casos de là

diminuta contagem. rarn á séde pera o [an Fizeram anos día 19
e era destacado comer- se realizarem jogos esportivos publicos, quando é perrni-

Ao iniciar o jogo, foi tar e realização da primei- ciante, faleceu o sr. An- tida a entrada ás pessoas não socias.

oferecida pelo Bikini, ao ra partida.
de Agosto os srs. Engel- tonio Grubba, que por

em 22/8/47 !' DIRETORIA

C. B, Cerarinense, uma Participaram desse jantar,
berto Freiberger, Antonio muitos anos residiu nes-

---------------------�

Quadros, o menino Mario
taça como lembrança da

I
diversos convidados .de Karsten e a menina Ma-

te municipio.
sua estada nesta cidade. honra, notando-se entre ria Cacilda Wunderlicb.

O extinto contava 63

No dia 17 a noite o Bi- eles os srs, Dr. Juiz de Di- Dia 21 a t G' I
anos de idade e era ír-

kini enfrentou o conjunto reito e Prefeito Munlcici- Erschlug srSa. 'Alse la mãodo sr. Bernardo Gru

do 14 de Julho' de Mafra. paI. Á hora do cafezinho, do L S�h o íttnr. rn�
-

bba, do alto comercio

N�s.s� encontro cOl�,be ao foram os visitantes sau- industrial e��bel��f:o: desta praça.

BI�InI.' com excessao da d�do.s pelo sr, �romotor Estrada Jara uá. Dia 22
Em Rio do Sul faleceu

pnmerra passagem, ven- Público, dr. Prieme de
a senhora l o sr. Emenbergo Pellízzet

cer. as demais, saindo vi- Amaral, ten?o os vl�itan- Costa espos:r:ti���wdt ti, que foi um dos colo

rorloso desta vez, com tes egradecido por inter- dema� da C t
a

_

nísadores daquela zona.

bastante vantagem. médio do dr. Francisco ciante em S�s � co�er O morto foi deputado
Como lembrança deste Brasil Filho.

ao rauCISCO
na Assembleia Legislati-

encontro, o Bikini ofereçeu Dia 17 - Ás 10 horas, !Oa ScfiiaT:mbe� naMmes. va de 1935 e vereador

ao 14 de Julho, uma taça em oníbus especial, os vi- lena filha dmenma ad�-, dá Camara Municipal de
t d

.

t 't tes e Iocei
o nosso arm- BIperpe uan o assim o ra- SI an es e oceis, segurrarn go Silve t St lk kí

urnenau.

ço de u.ni.ã<? já .existente. pera a Chacara Santa Lu-
e a snra� eEli�:�et��SRI i As famlias enlutadas

Ao Bikinl Boliche
_

Clu- zia, de proprJ�da?e do sr. Gresinger es: osa d 'apreSentamos nossos pe-

ne, os clubes de bolão do Ernesto Czernlewlcz, onde Loureço GP. o sr.
zames.

C. R. 14 de )ulhto, oflere- dl�es foi oferecido ?10 meio menina De���:�er�un� -'-0-1-18-0--8-I"e--,11"8'ceram uma nca aça, em- Ia, por uma gentí eze to- derlieh U
brando os encontros rea- da especial do sr. Ernesto, A' d' di 21

.

lizados nos dias 16 e 17 uma suculenta feijoada, N
�n t f·�ah· h

o dmemno "!""""'!"!'!!!!!!"!'!!!!!!"!'!!!!!!"!'!!!!!!"!'!!!!!!"!'!!!!!!"!'!!!!!'!!!'!'!!!!! JOGOS de HOJE: para continuar de pösse
do corrente. que nada deixou e dese- o�lv.a! I In o o �nr. Deutsche Zeitung. LOCAL: ,

do referido troféu o Bae-

Durante a permanencia ler, A tardinha volra, pare Herm11.nIo �oser,. fesreiou Em sensacional amís- pendi, para jantar êsse

d
.

t ta cí êd d
. seu . amversarJo

dOds caraBv�kn.. s. aSh n�s a CI- a se e, don e, entre a mal,?r Tambem a 21 v'io pas- aus S. PAULO besJellen. toso teremos bôje ás 15, aos demais que são tes-

a e, o I Im aVia pre- camara agem e alegrIa, t' 'I' . Gehen sie zur 30 hóras no campo do temunhos de seu róI de

parado o programa abai- permaneceram até o jantar spard seJu �aBa ICIO d� snr. C. A. Baepe,ndí, o encon- vitórias.

I f·
.

I'
-

d d
e ro ose osco Iretor Livraria Wie/e

xo, o qua OI rIgorosa- e rea Izaçao o segun o d G E I' Ab
tro pebolistico entre os

mente cumprido: encontro. Durante o Jan- dO BruPt.ot sco ar « - ALUCA-SE aguerridos esquadrões Cruzeiro doSul X e.A. Baependi.

D· 15 A't t f 'I O P
. on a IS a. U d Confo'rme consegUI-mos

:a . - nOI e, recep- ar, a ou o r. flano Ai da d'
m armazem e secos do C. A. Baependi desta .

ção na estação ferroviaria, Amaral, orador oficial do u
n. la 22

. tranáco.r- e molhados, em bom cidade e o team do Gló- apurar, dia 31 próximo,

de onde seguiram para o, Bikini, tendo agradecido ��ta'lt�I� 3a �:;:rs s�� estado" perto da cidade. ria F. C. do vizinho Ymu- teremos o encontro aci

salão do Bar Catarinense, o dr. .Francisco Brasil Ma 'a 'M dlS'b 'tt Informações nesta Ge- nicipio de Joinvile.. ma citado, sendo aguar-

sendo recebidos na entra- Filho.' .

rI ,a a ena � mI , rência. Pelo que se nóta, será dado com anciedade no

da pela Banda do Maestro mdu�trIal nes,ta cld�d� JCI
'

b Hipico la- uma partidagradiósa,pois
meio esportivo local.

Vosgerau que executou Tomaram parte no j'an- H�je passara o natalIclO U e f' t d
-

d GI' BASQUETEBOL
'. dos Jovens gemeos Ma- raguaense o or eesqua rao o 0-

um dobrado com seu afI- tar, além dos convidados I J
-

,

B t' t M chama a atenção. dos ria, tudo fará para tirar Hoje as 9 hóras da

nado conjunto «Guanaba- de honra, mais os Joinvi· t�oe e dO�.?, ÇI IS Ra. adr- apreciddores deste esporte a invencibilidade-do Leão manhit, na séde do C.A.

C d I
IßS e o snr. Icar o B di t

ra». om a presença o enses srs.Ademlir Garcia, G
.' para as grandes corridas Jaraguáense em sua can- aepen , eremos o pra-

sr. Prefeito, Municipal e Werner Metz, Dr. Gustavo rb�m25 .

A t que realizará muito em cba. <

zer de assistir as clássi'

demais convidados, foi Bleiker, Darcy Cubas, Dr. .

Ia o �e�Ißo n 0-
breve. Como preliminar pele- cas jogadas dos quinte-

oferecido aos visitantes Manoel Fontes. ,Claudio
mo Carl�s ,vIeira.. _-...........,,-""!.--�-_. jarão: tos do Palmeiras(vice

lauta mesa de friçs, farta- Barbosa e outros, cujos 1\os dlstm��s an.lVer- �oyo almeja muitas Ie- O 2' quadro do Bae- -campeão) de Join,:ille x

mente regada, reunião es- nomes nos escaparam,
sarlantes o CorreIO do IICIdades. pendi e o l' quadro' do Baepe�di dest�. cIdad.e.

ta que 5e prqlongou até Dia 18 - Ás 8,30 bota- Operário F. C. de !tapo- O qu�nteto vlslttmte, Já
ditas horas, na maior ca- fora dos visitantes, na es-

RHENt
cuzinbo. I conbeCIdo em todo o Es-

maradagem. ração ferroviaria desta ci-

�t O Esta partida promete tado, goz!1 de
..

exelente

Dia 16 - Ás 10 horas, dade, os quais muitas
"

ser sensacional, pois os I fama, :pOlS mIlItam em

a convite do sr. Prefeito saudades deixaram nos rapazes integrantes do seu qumteto azes de re-

Joaquim Piazera, visita á corações qos BC. :�O"ses.

�DEIRa
temeroso 2' quadro do aI valor.

Prefeitura, onde S. S. ofe- Este jornal se fez re- � _ 'S Baependi, entrarão em O Clu� local, .con�àrá
receu um aperitivo. Em presentar em todos os

.

campo dispóstos a levar com a fibra e tenaCIda-

seguida, ás 11 horas, no- festejos e jogos, pelo de vencida seu superior de com que seus rapa-

vo aperitivo com salgadi- nosso contraditor. zes sempre defender�m
nhos, no Bar Rodoviario, CRONISTA ESPORTIVO

a jaqueta alvi-celeste,

nA-nu JARAGuAENSE tudo fazendo parà elevar-

Em disputa da taça o nôme do 'esporte 'em

Prefeitura Municipal, dia Jaraguá.
7 próximo vindouro, me- Resull8�oS de Domingo Ultim.
dirão fôrças os velhos Rio: Botafogo 1 x Olaria
rivaes S. D. Acarai x C. O. Flamengo 1 x S. Cris

A, Baependi. tovão O. Fluminense 4 x

Como é sabido, na úl- Bangu O. Vasco 4 x Bon

tima partida na qual es- sucesso 1. América 4 x

teve em jôgo a referida Madureira 3.

taça, .venceu o S. C. A- Joinville; D. Pedro II 4:
carai,

' conservando até x Riachuelo O. Flamengo
hojeêsse almejado troféu. 1 x S. Francisco 1-

Para o referido encon- Fpólis: Caravana 5 X

tro os dois velhos rivaes Colegial O. Paula Ramos
tudo farão para pôr em 2 x Atlético O.

,campo a fôrça máxima Brusque: América (Join-
de seus teans; O Acaraí, ville) 4 x Renaux O.

BOLÃO

-�------------------i!!

F�go' Simbólico
c o N V-'I T E

o Prefeito Municipal, tem a satisfação de con

vidar as autoridades civis e eclesiásticas, grupos
escolares, comêrcio e industria, associações esporti
vas e o povo em gera], para a recepÇão do "FOGO
51MBOLICO DA PATRIA",cuja chegada está mar

ct:da para c dia 26 do corrente, provavelmente en

tre ás 18 e 19 horas, em frente ao Alt!}r da Pátria,
na PrefeituraMunicipal.

Será feita tambem a distribuição dos DIPLO
MAS de colaboração aos atlétas que tomaram par
te na "Corrida de Revesament'o do FOGO SIMBÓ-
LICO dll Pátria de 1946".

'

Jaraguá do Sul, 19 de Agosto de 1947.

LOCAIS

Domingo, DIA 24-8-47 -

Atlietlico

t A Família Grubba leva ao

conhecimento de seus amigos e

conhecidos o falecimento de seu

parente Antonio Crubba,
ocorrido em São Francisco do Sul, no
dia 18 do corrente.

Agradecem de fundo do co·

ração as ultimas homenagens presta
das ao querido morto e as condolen
cias enviadas.

Esportesem _

Revista
POR H. RAMOS

IExlijam {ll §a1b21ij (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
s�SÃ� ylRCfA-,

. '.

ESPECIALIDADE

o ideal para eosinha, lavanderia e lavadeira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


