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AN'O XXVIII - JARAGUÁ DO SUL Domingo, 31 de Agôsto de 1947 Sta. Catarina - N. 1.4431ções. _

A convenção municipal ao abandono em que fí
da UDN, a realisar-se no cou a criação do gado
dia 7 de Setembro no sa- leiteiro.

, .lão Buhl', onde serão es- Por tudo isso a esco-

colhidos os candidatos lha de candidatos deve Art. 116-A proposta do orçamento será envia
a prefeito e vereadores obedecer a uma rigoro- da pelo Prefeito ii Carnere Municipal até o ultim.o
na eleição de 23' de No- sa seleção em qualquer díe da terceira sessão ordinaria sob pena de consr

vembro, tem sobre siuma partido politico, pois de- deter-se como proposta o orçamento em vígor.
grande responsabilidade les depende a prosperi Paragrafo único - Se o orçamento. não houver
Da sua escolha depen- dade da nossa terra. sido enviado á sanção até o ultimo J1ia da quarta

de ratificacão da brílhan- Ponhamos na adminis- sessão Iegielatlve, consíderer-se-é aprovado o têxto
te vitoria obtida \

em 19 tração homens honestos, da proposta enviada pelo Prefeito.
de Janeiro e tambem o capazes, trabalhadores, Art. 117-A Carnera Municipal reunir-se-á
dar ao municipio uma e não politiqueiros que em sessão extreordlnarla sempre que fôr convocada
admínístração capaz de ponham acima do interes pelo Prefeito pelo Presidente ou por um têrço dos
proporcionar progresso se coletivo o pessoal, pa- Vereadores.
e bem estar á população. ra o que naturalmente Paragrafo único -A convocação seré sempre
Não pode nesse con- toma-sé ter um passado motlvadà e a sessão se destinará exclusivamente ao

clave imperar qualquer que lhe ateste a idonei- objeto daquela,
'

interesse pessoal, porque dade moral e capacída- Art. t tô=-Nee vagas ou lmpedimento dos Vere-
o da coletividade em prí- de administrativa. adores servirão os respectivos suplentes.

, meiro plano, e o do par- -x .'

Art. 119-05 Vereedores são invioláveis por
tido subsequentemente, As convenções municl- suas opiniões palavras e votos emitidos no exercíclo
devem estar acima da- oels da UDN estão se re- do mandato. .

quele. alisando com grande entu- Art. 120-A função de Vereadores poderá ser

Os udenistas sm�eros, I s�a��o em todos us mu-I remunerada pela forma que for estabelecida ne lei de
que creem .na pujança mcipios organização municipal.
do seu partido e obede- Em Itaial foram escolhi- Art. 121-Q Vereador nomeado Prefeito nos ca- O sr. Ministro da Guer-

cem a palavra do. seu í- dos pera Prefeito; sr. An-
50S previstos nos paregrefos 10 e 20 do artigo 28 ra já aprovou e expediu Em visita a seus pais,

lustre presidente Irineu tonio Ramos. Para Verea- da Constituição Federal não perderá o mandato een- aviso para o plano de' li- casal Nestor Luz, echa-se
Bornhausen, não devem dores; srs. Francisco Ca- do substituldo enquanto exercer o cargo pelo respecti- cenciamento dos convo-

em Ieragué o Dr. Fulvio
esquecer a recomenda- siani Genésio Lins, José vo suplente. ,

cados que atualmente ser- Luz.
ção por ele feita naque- Malburgo, Carlos .Seàra. Art, 122-0s Distritos exceto o da eéde serão vem no Exercito. Ao distinto cllníco, arul-
le sentido. Welter Fleíschrnann, Oté- edrnintstredos por Intendentes dé livre nomeação do De acordo com esse mente no RIO, os nossoe

Para os jaraguaenses vio Cezàrlo Pereira, Ma- Prefeito plano, os primeiros a da- cumprimentos.
ainda existe um impera- noél Gaia, Wilfredo Curr Poragrafo unico -05 Intendentes poderão �er rem baixa serão os casa-

_---------:.

tivo maior na seleção lin, Mario Braz Santana, remunerados ne forma que li lei determinar.
' dos, seguindo-se-lhes os

dos candidatos aos cal' Celeste Alchini, Genhardt lavradores

gos eletivos: a grandeza Bylart.Waldemiro Gonçal- CAPITULO III, -x -

, _

de nQSSO muníeípío e a]1 ves
e Mérto Corrêa, Das L�s I!. AtO$ MupJcio8is Em Blumeneu nos tes-

defeza de um programa Em São Iosé: Para Pre- Art. 123-,·Os projetos de.leis e resoluções mú- reios do «Dia do Soldado»

que é questão de vida feito: Major Alvaro Tolen- nlclpaís serão votados em dOIS tu�no�, caben�o a deu-se um lamentavel acl-
e morte para ele o da. tino de Souza. Para verea- iniciativa, a qual�i.I,er Vereador, ,comlssao da Cama- dente. '

produção agropecuaría. dores: Mario Coelho Pi- ra, Prefeito Municipal e ao eleltora?�, em forma de l- Um caminhão do 520 B.
Somos um muníclpío res- Heriberto Schímitr, Ro- moção. articulada e �u?s.crita, no rmrnmo, por trezen-\ C., rransportendo crianças

essencialmente agrícola, que, Filorneno, Alfredo Seil, 'tos eleitores do mUnIclj:?lo.. .
de um grupo escolar que

com sua base economí- Pedro Philipi, Anroulo Phi- Art. 1,24-=0 '�xto ?OS p�oletos d�, 1�ls e reso-
regressavam do desfile

ca na lavoura, de onde lipi, João Pering, Amando luções sera submetido a sança?, d? Prefeito.
. por impericia do motoris-

vem todas as materias Schmitz, e Sergio Assun- . Art. 125-Quando o Prefe.lto lulgar u� prol,eto ta foi de encontro a um
:. ..

primas para as no&sas ção. de lei ou resolução no, todo ou em par.te mcon,stltu: poste quando tentava pas-
industrias, quais sejam a Em Itaiopolis: Prefeito: cional ou contrario aos interêsses publico veta-lo-a -

_

cana de açucar,
. aipim, Dr. Ladislau Buba. Para dentto de cinco dias úteis a contar daquele em que

D d I f'
.

araruta tabaco arroz e vereadores: Antonio Klod- o receber devolvendo á Cdmara nesse prazo e com 5a. Região Militar. 5a. ivisão e n antarIa

o feite 'da secção pecuá- zinski, Pedro Veiga, Julio os motivos do veto o ,projeto.' ou a parte vetada.

16�. CI'rcunscrl'cio de, ftel'rul9menlo MI'II't�r,ria, que dá os produtos Flenink, Francisco Eckert, § 1° - O silencio do Pref:ito, ,ness� prazo de
U U U II U li

laticinios, hoje em com- Dinarte Ferreira, Boleslélu importa sancão e a promulgaçaoc da
.

'leI ?U revolu-

pieta decadencia devido Selenka. e Nestor Preina. ção será então feita pelo Presidente di} Camar�; E O I T A L
,

:} § 2° -devolvido o projeto a Camara sera su-

FOCO SIMBOLICO bmetido dentro em quinze dias do seu recebimento
ou da sessão daquela com parecer ou 'sem ele a uma

só discussão considerando-se aprovado se obliver o
voto da maioria de seus membros, Niste caso, será
o projeto reeQviado ao Prefeito para a promulgação

Art. 126-A lei cio· orçamento não conterá dis

positivo estranho á receita pr..:vista e à despesa fi

xada para os serviços anteriormente estabelecidos
exceto para a aplicação do sa!do.

Art. 127-A lei do orçamento consignará uma

percentagem da receita para a construção de �asas

pulares e ainda no minirno:

1-20% para a manutenção e 'devenvolvimento
do ensino inclusive para auxilio a alunos necessita

dos mediante fornecimento gratuito de material esco
lar e assistência alimentar;

II - 1% para amparo á maternidade e á - in-

fância; , .
.' ,

1Il - 5% para os serviços di assistência e

fi. li
saneamento rural. -

ßlt ctico Iffi2l.c1l\'\ell1ldli Art. 128\- Os projetos de lei orçamentaria e de
.IV '

lei que aumentem
I

vencimentos de fumcionários ou

criem cargo$ em serviços ·já existenes,'osão de inici-
ativa exclusiva do Prefeito. .

Art.. 129-As leis relsoluções e atos municipais
poderão ser anulados pela Assembléia Legislativa do
Estado por iniciativa desta ou mediante recurso a d(
qualquer .cídCldão:

.

I - quando contrários á Constituição ou leis
federais ou estaduais�'

II _:_ quando ofenderem direitos] de:: outros

Municipios.

Da AdmJstração' Municipal

Hoje deverá ter lugar ser por outros veículos
o encerramento da Con- com o mesmo rransporre,
ferencia de Petropolis, que Com o choque foram as

reuniu todos os represen- crianças lançadas íore da
tentes das nações arneri- carroceria que éra aberta
canas pera firmarem um ficando feridas 25 criem
iratado de segurança e çes que foram operadas
defeza mutua. nos hospitais locais cons-

A conferencia teve o rendo que o numero total
maior exito, embora de- de feridos sobe a 40.
terminados pontos dessem O motorista, foi preso
cause a acaloradas discus- em flagrante.
söes. -x-

O maior econreclmento Foi apresentado ao Se-
no entanto, é a visitá do nado um projeto de lei
Presidente Trurnann, que que regula a perda dos
preside a sessão de en- mandatos leglslativos fe-
cerramento. derals
O ilustre chete .do -exe- estaduais e muníclpeis

cutívo americano continua incluindo como um dos
a ser alvo de grandes motivos o cancelamento,
mantlestações tendo havi- do registo do partido:
do uma parada em sua Assim aprovede essa

homenagem com 20.000 lei automaticamente per
homens das forças arma-I dem os cornunísras as su-

das. ' as cadeiras de represen-
,

-x - tentes do povo,

Dr, Fülvio Luz

P O L I T I C A [oßlliluielio EllüdUül Not_as__e_,N__o_ticias
------------ ,------.------------ Continuação

Da' Organização Municipal
CAPITULO II,

Na hora do

aperitivo. tome
Um' Calic:e

de

..

DinER AGUIA
PUl"O

Nota' Pede·se aos senhores associados que se acham
em atrazo, com o pagamento das mensalidades

procurarem o cobrador do Clube para regularisarem a sua'
situação até aquela data.

�'liSO Chama-se atenção á quem possa interessar
I 'VI que a frequencia da séde do Clube é de ex

clusividade de seus Ílssociados á não ser em casos de lã
6� realizarem jogos esportivos publieds, quando é permi-
tida. a entrada ás pessoas não sacias.

'

em 22/8/47 A DIRETORIA

I - O Chefe da 16a. C. R., em conformidade
com o Dec.-Lei n. 9.500, de 23 de julho de 1946

(Lei do Serviço Militar), convoca os cidadãos abai·

XO, domiciliados no Municipio de JARAGUÁ DO
SUL, deste Estado a se apresentarem na respecti
va séde afim de se submeterem à inspeção geral
de saúde que se realizará nos' dias 5 a 10 de se-

tembro de 1947.
'

- Cidadãos jas classes de 1928 e 1929.(nas-
cidos em 1928 e 1929); ,

- Cidadãos de classes anteriores que obtive-'
ram adiamento de incorporação na forma do arti-

go 56 da Lei do Serviço Militar;
.

- Cidadãos julgaçlos incapazeEl temporana:
mente para o Serviço Militar de na iniSpeção geral
de saúde realizada nos meses de junho, Julho e

agôsto de 1946 e na complementar realizada n.Gs
meses de janeiro e fevereiro de .1947, com dIa

gnósticos diferentes ou julgados incdpazes tempo
ráriamente sómenté nessa ultima inspeção;

- Cidadãos da classe de 1927 que tenham
mudado seU domicilio para êste Estado depois da

convocação de sua classe nesta Região Militar e

hajam comunicado essa mudança no prazo de
trinta dias como estabelece e artigo 113 da Lei do

Serviço Militar.
II - Os convocados deverão apresentar-se

munidos do Certificado de Alistamento Mtlitar.
Os cidadãos que não tenham sido' alisi.ados

ou que por qualquer motivo não possuam o Oer
tificado de Alistamento Militar deverão apresentar
para fins de alista�ento, a. certid�o de nasc�mento
ou doeumento eqUivalente e tres fotografias ta

manho 3x4. O que não tenha sido registrado civil
mente Off' 'que não possua prova dêsse registro, ou

ainda que ignore se foi registrado ou o logur em

que o foi será alistado de conformidade com. as

declarações que fi�er perante a Junta de Alista
mento.

(a) JOÃO PEDRO GAY
Ten. Cél. Ohefe da 16.8 C. R.

O "Fogo Simbolico" , Trànsportado por alunos
que est� ano partiu Jo ce- dos grupos escolares foi
rniterio de Pistoia, na Ita- recebido em frente a pre
lia, onde.. jazem os nossos feitura pelo povo e esco

bravos expedicionariös, lares, tendo falado em e

chegou nQ Qia 26 a noite loquente e patriotico dis
nesta cidade, onde pernoiJ curso o sr. professor Pe
tou e foi, guardado por a- dro J. Bosco, diretor do G.
tletas e ,força do destaca- E. Abdon Batista.
mento J1.oliciaI. Na manha seguinte os

Na divisa do municipio atletas jaraguaenses trans
fora re��bido pelas auto- portaram o facho cOm des
ridades ló:cais, tendo feito tino a Blumenau, tendo o

uso da patavra, em bri- mesmo ainda no mesmo

lhante ora�ão, o dr
.. Pria-I dia alcançado Florianop,o-rno do Arparal e Silva. liso '

, ,

UONV,I'TE

(Cont. no pr�ximo numero)

�ão' convidados todos os seus associados
e exmas. familias para o GR.ANDE BAILE
ii realizar-se em a noite de 6 de SETEMBRO
p. vindouro.

,

Mezas á reservar com o Tesoureiro do
Clube snr. Pereira, na Agencia da Auto Via
ção Catàrinense.

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

EM BBJiJVE%
Festa RerrgiosaA qASA REAL Hoje terá lugar em <;:Ja.

recebera: " semanalmente ribalde a tradicional festa
T.OMATES FRESC��, religiosa em benefi,cio da
diretamente de J li n d I a I, I IgrejCl de São Estefanio.
Esté'ldo de São Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P' b I- -Antes de V. S. comprar seus moveis,�
. � O U ICO· visito, sem compromisso, a nossa loja, ""SRegf:t��e 6��r�0 ��ig�!tri�� I

• onde encontrará,. paj-a pronta entrega
e a preços reduzidos :

da Comarca faraguá do Sul. TRIOS ES OFA OEstado de Santa Catarina
T D S em couro, veludo e gobelin a partir de Cr$ 1.300,00.

Brasil. DIVÀS ESTOFADOS em veltldo e gobelin desde Cr$ 400.00.
•

Faz saber que comparece- POLTRONAS de radio e de balanço estofados em veludo e gobelin a partir
.ram no cartorio exibindo os de Cr$ 250.00.
documentos exigidos pela lei COMPLETO sortimento de tapetes para todos os fins, gongoleum, trilhos
atirn de se habilitarem para a. preços módicos.

casai-se: CAMAS PATENTE de alta reputação para casal, solteiros" de crianças,
Edital n.? 2272, de 23·8-47. ESTRADO DE AÇO ámericano e galvanizado nacional. IAlbano Roberto Bach- COLCHÕES para cama de solteiros e de casal a partir de Cr$ 120.00.

���� b�a�iT;I:�. ����1�o lilW8UfAmHa ·�!fUJlIllm. DE JULIANO STINGDEN �lavrador, domiciliado e .Rua Marechal Deodoro N. 319 JAI?AGUÁ DO SUL
residente neste distrito,

rI t iM!!HH iNIII. _
em Rio Molha, sendo Ii- ------

lho de João José Bach- e========�

F.....Ili..--'i>......a.
......-a. -A...a...a.

�mann e de Mathilde Pau- p A R A F E R I DAS, '<lw.""�C'·:-L�Ç'U'""'A@��O'-�s'·
��

lina Liesenberg. .l"1IP. fU1Ela, brasileira, solteira E C Z E MAS,
lavradora domiciliada e J N F L AM/', c Ö E S. di. ·1 RGO'

,

residente neste distrito

I :
� ,

;�;�:�����:����:�;� NUNO� EXISTIU IGURL �s�/:�\':,R�.� I �ã� �� m�I��r�� � mai� oarat��
��li;�rt��iF.�J��:r:, aBANCÖ INDÚSTRiÃ E ;MÉRêiO ÔÊiCUAßINA S/A. r � rrlllidUli!trT:���§c�tçad«}§ t ...
���goe f��oTg:r�i�faOG!�� I Fundado em 23 d� fevereiro de 1935 .

H I (G(Ü)§c]lli TIrm21((J)§ §o Ao I
"

I A I I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6,000.000,00 g

k
CAIXA POSTAL, 11

�..ça ves yroso. DEPENDENC $"Ela, brasileira solteira,' A.rarangUálAS EM: RESERVAS CR 4.000.000,00 ii JA RAGUÁ DO SUL - S. Catarina
.

domestica domícílíadá e Blumenau AGENCIA:· Jaraguá do Sul
1:'::: ���-1'Al�GP;��residente em Rio Ver- Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 .,.....".........-

melho munícipío de Ser. Caçador End. Telezreflco "INCa" 11 .....Canoinhas � ....ra Alta sendo filha de Concordia Caixa' Postal, 10 - Telefone, 75 ------------------�

1���d�iC���:.nte e de �����l�:a Faz lo�as as oper��!��:no �Jz.�o�o�!brançps. descóntos.11 Dr. Arquimedes Dantas
Curitibanos emprestimos. linanciamenlo8 medianie caução de tilulos comerciais.Edital N. 2.274 de 26-8-47. Florianopolis passes. ele.. aceilando documenlos e valores em cuslodia, medianie :: AI!!II.�Il��A.ft

Hercílio Pedro Ferreira g�:f�ra .

abona em C /Cor;;;t;�dic;;s seguintes juros: ;::�:::i R�VI51i1�M!WW
e Helena Rainjack Indaial R M h IOd· d F '>::4'>::
Ele, brasileiro, soltei- Ituporanga I A Disposição, sem avise, com retiradas livres lia arec a eo oro a onseca, o o

ro, operárío-rdomícílíado Jaraguá do Sul I pare qualquer ímportancíe 2°/0 r.:1
e residente nesta cidade, [oaçnba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres;;õ

. .

sendo filho de Julio Fer- JoinviIIe � Cr$ 1.000,00 5°;0 ..
!!!!!_ --- .-.--_-

..

reir.a e de Paula -Haz. t:gg�:a '. Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,()Q I
�i' CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, n

.

d
.... .

d C $ 20' 00 .... m·o"erna e primorosamen'te instalada do
I

'.:!.'Ela, brasíleira, solteira, Mafra " ep. Il1ICIaIS a partir e r _,
u

doméstica, domíciliada e Orleans ;. e subsequentes a p. de e-s 5,00 4% :1:1 D.R., SADALLA AMIN .!.Iresidente nesta cidade,
Piratuba Com Aviso de"100 dias 5% H

sendo filha de Jose Ra- RPI?OrtdoeuJna�nlãeOI'ro Prazo Fixo de 6 meses 5% .jj ;; CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS 1�
C A

.
.. li ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ g

injack e de Josefa Rain- . Rio Negrinho om VISO de 120 dias .

, 5 1/2% H .. . ..

jack.
.' Rio do Sul Prazo Fixo de i2 meses 6% H :i «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» g

-' S. Francisco do Sul Os [uros sa-o pagos ou cap,'lall-zados semesIralm'enle '.:'.: H HORARIO . 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 H
E para que chegue ao co- tlóa;uim A economia é a base da prosperidade II ",,�jiiiiiiiiiiii'�iiiiiiiiiiiiii·iiiiiiii-__.Jiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiviiiiiiiiiiil-_._eiiiiiiiiiiii-íiiiiiiíiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHnhecimento de todos, mandei T'" _ ...

. ,IJucas Deposite às suas economias no 'i! :)
passar o presente edital que Tubarão Banco In'c/ustria e Comercio de Santa Catarina S/A. �� I Casa -de �oveis Iserá publicado pela irnpren-

.

Úrussanga HOR4RI0: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas iisa e em cartório onde será Videira. Aos sábados das 9 às 11 horas
• ii I

--

I�l�:��:,��b,�:�":'lg:"�:;:; 0''"'''"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''"''"'''''''''''''"''''"''''''''''''·'''''''''''''''''''·'·'''''''·''''''''''=13 ®��::�!::!::s��::�::::���:,:::®tins legals
-,

ã(®@)'!'@)@?@)®Y@@'f@®1'@)@'?@)@Y@@!@@?@@Y@)@'í@@r@)@� se Vidros. Molduras para Quadros qualquerIRENE PEDRI,oticial {@ TAB ·

R d R f d @l
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tipo. - CAIXOES FUNERARIOS

�
osse, sma, ronquite, ouqui ão, e es ria os

�
Em estoque e sob encomendas.

Ó
Enfeites para Caixões Funerários.

••

T.�DA§ A� MOILESTIA\§ DO ßPHRnH� RfSPIRHI Rm
..

.' ,.'
..-E!

@Encontramalivioimedlatocom'-oso do �. S.AN r.U ENOL·
Para (�fle.ntHr o

@5
•

I n c o m p '! r a v � 1, @j,. u· 'futuro
R f d .� P�IIOríll d� Hnuten P�IDI�n�1! � .. tu�o�r�����it�i���

I" r ruo
,.es ria os

.

ê> O PEITORALMAIS�ONDECj[DO NO BRASIL@)cONTESV:tu!lla-seaver'satis-lI"f.!f..:1 f' �::;���::: • i(@@).@@l@@J..®@;@@l@@Á@@;.@@l®@1®@}.@@;..®@Ã®@}ilOlTOELEMENTOSJONICOS : fs��: v%��!a�:r t:
i l���o��;�:��e:�� para a"'lLJncio? Correio do Povo l�';'''''H''''''''''''''''''b''''''''�'d'-::'''''''''''''1''"+'T1' �6�����:0·c���:����' �����a�i��e:�, �a�
� É UM GE�ADOR DE SAÚDE.

.

:
O' I í1C-

� .

h t
....

� .F=e!!!;b!=r!!-e!i-5!!-�ii=ii�::i:-�.al��ias, il!1· I: �Il ;:::�: It.OO: :�::u::: H[�o�a!::r�u����r
I
Fortifique o seu e.s.

toma- � o:: '...... . Implt)udusmo f: :� "'i.. desamma e .dIflcll-
150, usando diariamen- � III .

Maleitas, Tremedeira::: f� Boss Ltda l� Os Pá''i�:;'.' Óe�:UPllr�dOS, Esgo- m�n.te consegue. e-
I te dois calix

.

de

� -"'-1. _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ III�:' .

: . .

. " qmlIbrar se na �Ida.
Bitter Aguin' ..'

::: (: : tados, Anemlcos MãeS que crIam Eduque Reu fIlbo,
�......__.,. ...............�....,......_

::: "·Capsulas Antisezonicas III ;;;-���;:; Ma rOS Crian as ra uítIcas re� ensinando-o a con-III :::

·t·:····
...... ·· .. ······ .... ···· ..

·······:·I·
g, ç q

A tentar-se com o ra-

iII M inancora" III 1 Milho Amarelo 1 ceb�rão a tonificação geral. do zo�v.el e sem lbe

Iii Em Todas as Boas Farm�cias III n ,.::�:�
....

:��.::::�.;:��
...

:�� l�: S A °Nrga�mUo .,cEomNoO L !�����::!f�i;es����
IIIÉ um produto dos Laboratorios M

..

INANC0RAIII tl praça vend� . 1� U .;

,

b.a veIÍcer_d!g�am.en-
-"1-1 T' '11 St C t

.

-"1-' : Engenho RAU' Llmllada :� "te as dIfIculdades
-

• OIflVI e - ,a. a arma- .: :5 d 'd ·SNES
...,;!!!E��H=i!=H=H=;;m=;=i;=!!m=n=!!=L.. !:5�··:·":··:·/�-:;��!!� .

a VI a.- .

FARMACIA NOVA

,'ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

<,

de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior sortirnen
tö na praça e oferece seus arti

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

ALUGA-SE "

Um armazem de secos

e molhados, em bom
estado, perto da cidade.'
Informações nesta Ge�

rência.

Tornern :

VINHO CREOSOTADO
··SILVEIRA··.

Empregado. COID_ êXIto nBS:

Tosses·

Vende.se
Uma sapataria comple

ta, sito a Estrada Schroe
der III.
Tratar com Helmuth

Mundt
Estrada Schroeder

.. m. � • am__-w_!�-± -.
-

CASA TOBIAS Casemiras - Linhos - Sedas - Tussores _. Chapéus de Sol
e de Cabeça - Roupas Feitas • Miudezas Brinz - Riscados -

Voils - Chitas E mais MIL • ARTIGOS!

,.... Preços sein concl.Jlrrê�cia. ,..
PARA BREVE! MUlTO BREVE!. .. Sedas desde 01'$ 3,50'0 metro' ,

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

EID Gu�ppa aoS ppeOt.'s Altos
RUA PRESIDENTE EPITACIO 'PESSOA', 652

JARAGUÁ .DO SUL SANTA OATARINA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esportes em Revista União Democratica Nacional
__________________.------__PO�RH.RAMOS

Jógos de Domingo ullimo. I Jógos para Ho;e
'.' Ieragué : No campo do

jllragua. Glórt� F. C. 2 C. A. Baependí encontrar-
x C. A. ßeependí .

O. se-äo hoje as 14 e 15,30
O te�m do glo�la ven- horas respelrlvarnenre. los.

ceu �acllm�n!e o Jogo de
e 20s. quadros do Clube

Domtnzo u�tlm� centra C. A.Baependi e do Cruzeiro
A. Baependl, pois apresen- da visinha cidade de [oln
toAu .um te�m m.als homo- ville.
gemo, mais .tremado e.so- Para tal encontro ficam
bre t�do mais combativo. convocados pera as 13,30CaIU o alve-celesre 10- horas comparecerem ao

�al que, contra a expecta- 'campo do C. A. Baependi
uva geral apresento� �m os seguintes jogadores:quadro falho em tecmc� Airoso, Costinha, Manhke,onde o cansaço predornl- Níquinho, Otacllio, Ernes
�ou, tomando conta dos

to, Nunes, Angelo, Pedro,Jogadores.
, Velho, Mareco, Frutuoso,

.

Venceu o onze do gló- Alvaro, Silveira, Mario,
ria que soube aproveitar Amadeu Clécio Budal
as falhas da defeza do .' , ,

tearn local, finalizando bem Batls.ta, Adernar, Lorenço,
.

fd s Henrique, f'errazze, OUo,
suas mves I a . Clovis.

-x-

Basquetebol:
O quinteto do Palmeiras

de joinville, apezar de des
üacsdo de três dos seus

melhor jogadores, levou a

melhor sobre o Club. A.
Baependí, vencendo por
40 x 32.

,

Os quintetos formaram
assim constltuidos:
Palmeiras: Dengo, e Mar

quardr, Buba, Biockholz, e
Pernpa, depois Barata.
Baependi: Doubrawa, II

e Otacilio, Krause, D oubra
wa I e Henrique.
Os melhores: No qua

dro vencedor destacaram
se Buba, e Birckholz, fa
zendo cada qual 15 pon
tos os dernaís atuaram
com destaque.

10 quadro vencido: Sobres
saiu-se a figura de Egon
Doubrawa seguidos de
Otacilio, Krause, e Dou
brawa 11.
Acerat 3 x Vera Cruz 1.

(Blumenau) 7,
Rio. Flamengo 3 x Can

to do Rio 1. Madureira 3
x Bangú 4. S. Cristovão
1 x Botafôgo 4. Fluminen
se 4 x Bonsucesso 2, Vas
co 3 x Olaria 3

-x-

S. Paulo: Palmeiras 7 x
Comerdal 1. Nacional 3 x
Port. Desportos 2. jaba
guara 4 x juventus 2. Ipi
ranga 3 x Portuguesa 1.

- x-

Curitiba: Atlético 4 x Pal
meiras O. Porto Alegre:
Grêmio 5 x Rennei 1.
Cruzeiro 1 x Nacional O
Fpolis: Força e Luz 3 x

Paula Ramos 1. Força e

Luz 3 Átético 1.
Belo Horizonte: Atlético

4 x Siderurgia 1. Vila Nó
va O x Metdlurgia O.
Belern: Remo 4 x Tuna 2.

x

RIO: Bangú x Américo,
Botafogo, x Canto do Rio,
Bonsucesso, x Madureira,
S. Cristovão x Vasco, e
Olaria x Fluminense.

Outras ,Notas
O próximo campeona

to Mundial de futebol
será realizado no Brasil
no ano de 1950.

'

-x-
O Brasil tomará parte

no certame Sul America
no em Guayaquil, sí for
auxilado financeiramen
te pelo governo-

-x--

O general Peron auxi
liou a ida do conbínado
Argentino a Guayaquil
com maís ou menos

quatrocentos mil cru

zeiros.
-x-

A equipe do 14' B. C.
venceu brilhantemente a

corrida dofacho em Joín
ville.

fLlXIB u 106UflßA
o remédio que tem depurado
o sangue de tres gerações I

Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas
sifiliticas

SEMPRE o MESMO!. ••

SEMPRE o MELHOR! ••• -

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande D"purativp do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TA RTAMENTO DA

SIFILlS".

Emprêsa Snl Brasileira de Eletricidade S.A.

Eleição do diretorio Municipal
Devendo no dia 7 de setembro, ás 10 horas,

no Salão Buhr realizar-se a eleição dos membros
do dlretorio municipal, são para esse fim convi
dados todos os correlígíonaríos,

-x

Convenção Municipal
São convocados os delegados dos nucleos

eleitorais para a Convenção Municipal, que terá
lugar no dia 7 de Setembro, as 14 horas, no Salão
BUHR, para a escolha dos candidatos a prefeito
e vereadores nas eleições de 23 de' novembro

Jaraguá do Sul, 20 de Agosto de 1947.
,

, FRANCISCO F. FISCHER
Secretario

-----------------------------------:}
:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dp.,LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 2JO - Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 -- Tel. 12
. .

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

IIE

Clinico �e OI�os, Ouvidos, noriz, fioroanto
Dr. Arlninio Tavares

Polesser Cotedrotico de Biologia do lnstittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe lios servlços clinicas e clrurgicos do especi';lidode no

Hospital 'de Caridade de Florianópolis,
Assistente do erofeseer David Sonsan, no Rio de Janeiro.

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

I
formado pela faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de janeiro
BLUMENAU' .. 51'A. CATARINA

,O.r Waldamiro Mazurechaß
e�l. 81 .AU81

Rua Mal. Flcriano' 11. 152 - JARAGUA

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

I
- Indutotermia - Bisturi-detrico . Electra-cauterização

R aios Intra-vermelhos e azuis.'

®-----------�--�-----------------------=

II Dp. Renato 'Walter ii
:: M É D I C o ;:�.::.!II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
:1 .' ::
ii Com cursos de aperfeiçoamento no !!
ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

H Doenças de Senhoras - Partos - Clinica 1i
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
!! Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal.!!
ii TELEfONE N. 3

, ii
ii Jaraguá do Sul -

, Sta. Catarina ii
!. ::

Deutsche Zeitung

��,.."",..",..�

� Não sofra de indiges-.
� tões, use

� Bitter Aguia
�..."."".""�....,.,.",,...�

Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

.".A •••SS. 8IS_IIWa IRleUIlia
••••1... EM 11••a'l�

(Jma 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.

.I"UIE�••I 81 MIIU,.8
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 I
servindo até,50 metros de profundidade.

AJrtligo§ IE�etrlico§ lDatr2l O) �2lr
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS.
.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de Q\lalquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INS;rALAçOES atenderá com presteza a Ilualquer

pedidO de instalação de luz e força.

Wollen ,Sie die

Pr�f�itura Municmal rrB Jara�uá �O Sul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS,

Dia 23-5-47
2509.:_Marcolino Martins-bras. ba ixa imp. de

um carro de lavoura. Como requer.
2510-João Dionisio Henriques-bras. baixa imp ..

de uma bicicleta, Idem.
2211--Bruno Ftedler-bras. baixa imp. de \,lrTh

carro de lavoura. Idem.
2512-"Bruno Reblin-bras. baixa imp. de uma

bicicleta. Idem.
-

2513-0tto Lane-bras. transf, imp. de uni ter

reno vendido ao sr. Alvim Fernando Lamge. Idem.
2514-Apolinário Martins-bras. transf. imp. de

um terreno vendido ao sr. Irineu Franzner: Idem ..

2515-Nestor Kiatkowski-bras. transí. imp, de
um terreno adquirido de Leon Gumbowsky. Idem.

2516-José Lescovicz-bras. imp. de seu estabe
lecimento industrial para seu filho Mathias Lasco-

vícz. Idem.
.

2517-Miguel Soheuer-bras. licença estabele
cer-se com Açougue não diario. Idem.

2518-Arduino Murara-bras. transí. imp. de

um terreno vendido a Arduino Franceski. Idem.
2519-Guilherme Grutzmacher-bras. baixa imp •

de um engenho de assucar. Idem.
2520-- Ricardo Jark-bras. imp. de uma bici

cleta. Idem.
2521--Ricardo Jark-bras. transf. imp.

,

carroca

Idem.
2522 - Ricardo Jark-bras. transí. imp. de uma

carroça. Idem.
2531-João Coelho Vieira-bras; transt. imp.

terreno vendido a Hartwig Raduenz. Idem,
2532-Elga Ltda.: bras. licença para estabelecer

f) se com Fabrica de Aguardente. Idem.
2534-Joaquim Luiz-bras. transí. p. seu nome

imp. Barbearia adquirido de Ervino Kassner. Idem.
2534--Joaquim Luiz-bras. traust. p. seu nome

ímp. Barbearia adquirido de Ervino Kassner. Idem.

I 2530-Erwino Schütze-bras. licença demolir s/
casa existente. Idem.

2531-Neme Antonio Tobias-bras. traust. para
seu nome imposto sobre o estabelecimento Comer
cial adquirido de Antonio Tobias. Idem.

·2536-Herta Clasenapp-bras. transf imp. terre-
no vendido a Will i Clasenapp. Idem.

.2537-Erich Kobald-bras. transf. imp. terreno
vendido a Mario da Veiga. Idem.

2538-Apolinario Martins-bras. requer transf.

imp terreno adquirido de Jose Gaspare. Idem.
2539 - Eduardo Murara-bras. transf. imp. terre

no vendido a Augusto Pereira. Idem.
2540-Arno Glasenapp-bras. transf. ímp. terre

no vendido a João Manoél Martins. Idem.
2541 -- Andre Pavanello-bras. transf. imp. ter-

reno vendido a Leopoldo Fiedler. Idem.
.

2542 - Elia 3Iasenapp-bras. transf. imp. terre
no vendido a Will i Glaseuapp. Idem.

2543-Artur Eggert-bras. transf. imp. terreno

vendido a Agnez Rist. Idem.
_

2544-Affonso Stenger-bras, licença para es

tabelecer-se com negocio de Generos alimenticios,
fumo e bebidas. Idem.

2546-Clube Atletico Baependi por seu presi- .

dente, requer. licença reformar seu prédio, execu·

tar pintura interna e externa, revb;,ão completa do

telhado. e substituir o letreiro da fechada oe sua

Séde. Idem.
2545 - Pedro Deolindo de Azevedo-bras. requer

alvará de Hrbite-se par'a alugar s/ casa. Idem.
2527-Erwino Schütze-bras., requer licença

mandar construir um Bungalow de alveuária de

tijolos. Idem.
2528-Alfrer)o Klug-bras. licença mandar fazer

•

A
um aumento em s/ casa existente a. rua Mal. Deo-
doro da Fonseca. Idem.

2529-Artur Henschel-bras. requer, Vistoria e

alvará de Habite-se para seu predio, Idem.
2566 - Faustino Girola-bras. transf. imp. bici

cleta vendido a Adão Mabba. Idem.
2567 Bebidas Boss Ltda. licença cölocar uma

placa em frente seu Prédio. Idem.
.

2568-C3rlos Hass-bras. baixa imp. de uma

bicicleta, vendido a Leandro Bogo. Idem.
Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, Em 26 de Junho de 1947.
José Pereira Lima
Secretário .

-----------.---------------
,Kühn & Rengel

. aus S. PAULO bestellen.
Gehen sie zur

Livraria Wie/e

FERRARIA
Fabrica de ferramentas agricolas.

Principalmente Machados. Enchadas Foices,
-------------.--------------

etc.

COITRA caspA.
QUEDA DOS ca·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

tOURO CABRUOO.
T,o'�n(Q ·.(API�AR
POR ExéElfNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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s. E ..F
...........................

Esta palavra abre os nossos corações e faz: nossos' olhos vislumbre
rem alegria, é o jubilo das crianças e o resplendor das Iuzess É a festa do
grande arnor de Deus, com o quel nos abençoou pelo seu Filho, e que quer
despertar o amor

:

em nossos corações.
Nös gostarlamos de ver ternbern felizes todos nossos semelhantes.
Gostaríamos de verdade? - Vejamos pois os nossos semelhantes

na rnaís amarga necessidade na EUROPA. Q1c:o:s têm diante de si a rnais
horrorosa morte: a morte pela fome. E si não forem socoridos, milhões terão
que morer pela FOME, pelo FRIO e por falta de agasalhos. - Tu podes sal
var a vida de um homem I

A remessa de Natal da S.E.F. será colocada neste caminho. Assim
chamamos as crianças e os adultos, pare auxiliarem cada um com sua parre.
Então nos poderemos tambem com muito mais felicidade festejar a nossa festa
de Natal, sabendo termos salvo da morte pela fome alguns necessitados.

, Crianças INös vos chamamos! 'Nós pedimos: Fazei um, ou mais
pacotes de Natal (até 5 quilos) pera crianças famintas. Nestes pacotes pode
rão colocar: comestiveis duráveis, roupas(que talvez não servem maís) e sapa
to. Como endereço podereis escrever na etiqueta: «PARA UMA CRIANÇA FA
MINTA QUE PASSA FRIO». Dentro ainda podeis colocar um bilhete com o

vosso endereço pera que a felizarda criança que receber êste pacote tembem
possa responder-vos.'

E vóz Adultosl Ajudai as crianças para que possam fazer tais
pacotes fazendo tambem a vossa parte. Trazei-nos também roupas, sapatos e

qualquer sorre de comestíveis duraveis. 'Pois desejamos remeter 1.000,toneladas
rotals co:no remessas de Natal por nossa obra auxiliadora SEF. - Ajudai-

,

nos assim como podelsl. Deus vos abençoará por tudo o que fizeres por um

dêste nossos irmãos.

��...............

� Faça boa digestão, usen �
� do, antes das refeições, �
� um calix de �,
� Bitter Aguia �
....""....",����

Fritz Vogel
Untem completou o seu

75' aniversario de nasci
mentos e sr. Fritz Vogel,
guerda-ltvros nésta praça,
a quem enviamos 'nosso

abraço.
'

AVIS::;
Fica expressa-

mente proibido des
ta data em diante,
acs snrs. Otto e

Leopoldo Lewerenz,
de entrarem em min
ha propriedade sem

minha licença
Rio Cerro, '27-8-47
ALV1NO WEISE

-x-

Para Pacotes Endereçados a parentes e amigos
observar as condições pare os pacotes indívlduais S ,E F.

Acetiam-se de 8 até 10 de Setembro.

é favor

. - - ,

Quereis obter cinema em sua casa?
Então escreva pedindo informações

sobre os projetores 'cinematograficos
66EXELH, procedencia americana.
Alugam-se filmes. '

Livros em geral, canetas esferografi
cas, albums para discos, etc.
Remete-se pelo Reembolso Postal.
Não perca estas oportunidades, es

creva pedindo informações ao represen
tante, á Caixa Postal, 225 - JOINVILLE,
Neste Estado.
---- __J

�'AVIS-O
POSTO BRASIL

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

lubriftcação e consêrtos de pneus.
O Proprietario: ANTONIO SCHMITT

Sociedade Esportiva Guaraní
,

Baile Social
CONVITE

IExn]am ([}) §a1b21([}) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da CllAo WEiZEl llNJl))[J§i�lÁ\l = JOllIDllnnlie

pell eGMSlllVa I 81Iglfll�.a " ae'PA

.:

R.H. WAIDNER Pastor

,

� I I I ...
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