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JARAGUÁ DO SUL -- Domingo, 7 de Setembro de 1947 Sta. Catarina - N. 1.444
ANO XXVIII -

poderes
especial

Dr. Nereu Ramos
Na data de 5 do cor

rente transcorreu o na

talicio do sr. dr. Nereu

Ramos, Vice presidente
da República.
Ao ilustre politico bra

sileiro que muito tem

honrado seu Estado nos

altos postos que ocupou
'

e ocupa, apresentamos
nossos cumprimentos.

P O L I T-I C fi [oßlliluiClio EllüdUül
Cohrinuação

As Festas de Hoje

Art. 130 - Nenhum tributo será exigido ou au

mentado sern que a lei o estabeleça, nem será cobra
do sern prévia autorização orçamentária.

Arr, 151-Compete ao Estado decretar os im

postos previstos no artigo 19 da Constituição Federal.
Art. 132-0s impostos serão uniformes para

todo o território do Estado.
Art. 155 -- O Estado poderá decretar e cobrar

outros tributos além daqueles que estão expressamen
te atribuidos á sua competência, ressalvada a prio
ridade do imposto federal concorrente, devendo, to

davia, entregar á medida que a arrecadação se efe

tuar, vinte por cento do produto á União e quarenta
por cento aos Municípios, onde se tiver realizado a Em Garibaldi, neste

cobrança. municipio, residia de ha

Art. 1M-Além da renda que lhes é atribuida muitos anos o preto João

por fôrça dos parágrafos 2' e 4' do art. 15 da Cons- Venceslau da Rocha, ali

tituição Federal, e dos impostos que, no todo ou em muito conhecido e esrí

parte, lhes forem transferidos pelo Estado, pertencem mado.

aos Munlciplos os impostos: No dia 28 de Agosto
I-predial e territorial urbano; chegou a casa do velhí-
II-de licença; nho, que já contava 80

lll - de industrias e profissões, anos de idade, um seu

IV-sôbre diversões públicas; genro, de nome Hercilio
V-sobre atos de sua economia ou assuntos de da Silva, preto, de 27

sua competência. anos de idade e indivi-

Art. 105-Compete ao Estado e aos Municípios duo de maus precedentes,
cobrar: já com muitas passagens

I---cor.tr;btli�ão de melhor-ia, quando 5� ver+flcer pela policia.
velortzação do lrnövel, em consequência de obras Hercilio, depois de pe-
públicas; quena e premeditada

II-taxas; discussão com seu sogro,
III-quaisquer outras rendas que possem provir pegou de uma machadí

do exercício de suas atribuições e da utilização de nha e vibrou profundo
seus bens e serviços. golpe na cabeça do velho

Parágrafo único-A contribuição· de melhoria prestando-o por terra e,
não poderá ser exigida em limites superiores á des- ainda não satisfeito di

pesa realizada, nem ao acréscimo de valor que da ante do brutal crime, sa
obra decorrer pare o imóvel beneficiado. cou de uma faca e gol-

Art. 156 - É vedado, ao Estado e aos Murrlei- peou sua vitima deíxan-

pios:· do-a morta.

1-lançÇlr impostos sôbre: Dado o alarme, o cri-

a) bens, rendas e serviços públlcos concedidos, minoso fugiu, mas poste-
.

observado o disposto no parágrafo único dêste arti- riormente foi capturado
go; pela policia e recolhido

b)-templos, casas pertencentes ás paroquias á cadeia desta cidade.

ou. comunidades, quando servirem exclusivamente de No dia 2 do corrente,
residênclas pare os ministros de qualquer culto, bens Hercilio da Silva, corroi
e serviços de partidos politicos, instituições de edu- do pelos remorsos eníor
cação e de assistência social, desde que as suas cou-se na cadeia, usan

rendas. sejam aplicadas integralmente no pais, pera do da manga de uma

A Assembléia Legisla- Somente a bancada da d id d f t
os respectivos fins;. camiseta que passou pe-

.

o a Cl a e, eJ?1 ren e
I c) papel destinado exclusivamente á impressão lo pescoço, atando a ou-

tíva acaba de rejeitar u- UDN votou a favor. ao Hotel Cruzeíro nove
.

- . .' -\ Je jornais, periódicos e livros; tra extremidade numa

�eap��:á�:ÇãO ��fd���� A mesma Assembléia mente o re.crimmou. d)-as associações civis profissionais, benefi- travessa da porta.

Rupp, Artur Müller e Ra- ��m�:�ãO ;:�����o ��� u:? �otr�Ista sr�ouf de cernes, recreativas, culturais, desportivas de caráter Logo depois chegava

miro Emerenciano, que balhista, que queria fosse no' pra;�o �� ed OI a Irar emadortstico, rurais e aero-clubes, com personallda- 'ao conhecimento da po-
r n o a arma de juridica.

pedia a proibição da ex- mandado um telegrama desvíad� pela senhora Perézrefo único-Os serviços públicos conce-
licia que dias antes, Her-

portação de suinos em a Camara Federal protes Bauer Indo a bala alo I:> cílio havia morto, com a

pé para Ióra do Estado. tando contra a cassação" d
. d'- didos não gozam de isenção tributária, salvo quan mesma machadinha, um

Essa medida fora re- d d t d
lar-se na perna a In 1- do estabelecida pelo poder competente ou quando a colono em Pedra de A-

id
e man a os os depu- tosBa dama.

, União a instituir, em lei especial, relativamente aos 1
..

C
quert a por represalia tados comunistas. ru�o pulou para fora próprios serviços, tendo em visra o interêsse comum.

mo ar, dístríto de oru-

aos Estados do Rio Gran- Contra esse telegrama do veiculo e sacou da Art. 137-Ao Estado e aos Municipios é veda- pá e de nome Kamke.

de do Sul e Paraná ique votou a bancada daUDN arma, outrotanto f_3:zendo do estabelecer diferença tributária, em razão da pro-
haviam tomado tal me- e PSD. Puhls, tendo os dOIS des- cedência entre bens de qualquer natureza.
dida que vinha prejudi- -x - ,

I carregado
as armas um A t' 138 É d f E t d M'

. .

car os industriais cata- Regressará amanhã contra o outro. Os feri. .

r . -. e eso ao s a o � �os um.cIpI�5
rinenses e dessa forma aos Estados Unidos, a mentes foram mortais,

contrair ernpréstirno externo, sern previa eutorízeção

elevava o preço da ban- bordo do "Missouri" o pois uma hora depois
do Senado Federal.

. _ .

ha e outros produtos. maior encouraçado do ambos deixaram de exis
Art. 1.39-0 pro?uto de qualquer rrlburação cn-

_____"'!-. I mundo, o Presidente Tru- tiro
ada 'p�r� fins

_ determIn�dos, pelo. Estado ou p�los
mann, ao qual foram pres- Bruno Bauer éra irmão de

MumcIpIOs, nao podera ser desv:ado para outros fIOS.

tadas a mais elevadas Monsenhor Harry Bauer. .

Os saldos qu_e apres_entarem anua.lrt:Iente as .res-

homenagens. pechvas arreca,daçoes serao, no ex.erclclo _ :seg�Inte,
-x-

--x- Incorporados a correspondente receIta, extmgumdo

Blumenau registou u- Ontem embarcou com
se o tributo, uma vez alcançada a f!nalidade;

ma dolorosa tragedia destino a Roma o rev.'
Art. 140-Quando a arrecadaçao estadual de

Vindos de Rio do S�l, Padre Honorato Piazera, ImposlO�,. :s�lvo a d� imp?sto de exp�rtação, exceder,
ali chegaram de cami- que viaja pelo vapor "Ar.

em Mumclp!o que nao seja o da capItal, o total das

nhão o sr. Bruno Bauer, gentina" e vai tomar rend,as lo�als de qu�lquer natureza, o Estado dar

sua senhora e o moto- parte no Capitulo Geral .I�e;a, anualmente, trInta por cento do excesso arre-

rista Puhls. Na viagem da sua Ordem.
cacado.

o sr. Bauer havia admo- ::>or nosso intermedio
estado severamente o envia saudações a todos Livro de

:._________
motorista por execesso os seus amigos e conhe-
de velocidade e chegan- cidos.

Da Organização Financeira

CAPITULO I

Da EJiscriminação das Rendas

TITULO III

A escol�a �os can�i�atos �o Povo ás eleições municipais
O povo, pelos seus delegados, escolherá hoje a tarde, os candi.

datos da UDN ao futuro governo do municipio. -- A união dos

Jaraguaenses em torno dessas nomes. - Cinco candidatos a

Prefeito, inscreveram-se naquele partido para disputar
democraticamente a sua indicação.

.

Hoje, as 14 horas, no ser mais velho que o Ricardo Bayer Junior e

Salão Bubr, terá lugar a outro, sr Alfredo Ben- Freimund Germer.

Convenção Muníclpal kendorff, tendo este 10- Em Rodeio para Pre

que irá escolher os can- go depois democratimen- feito o sr. Valentim Ga
didatos da UDN as tutu- te abraçado o seu anta- dotti e vereadores os

ras eleições. Será a prí- gonista. snrs. Pascoal Fiamonci

meira vêz em que o po- Estão tambem ínscrí- ni, Leopoldo Girad, Jo
vo é previamente ouvi- tos para falarem na con sé Otrowískí Junior e

do na escolha dos ean- venção os snrs Francis Germano Loppnow.
didatos, pois os delega co Fischer, João Lucio' -x-c'
dos foram eleitos. pelos da Costa, João O Müller O sr. CeI.

.

Aristiliano

nucleos eleitorais, sendo e encerrando a Conven- Ramos Iez publicar nos

dois por cada secção e ção o deputado Artur jornais uma declaração
. num total de 54 e mais Müller. recomendando a todos

os quatro membros . da 'A eleição do díretorío os seus correligionarios
mesa do diretoria. fuunicipal terá lugar as para apoiarem a UDN
Até encerrarmos esta 10 horas por ter reingressado no

noticia haviam se Inseri- '-x-' partido.
to para disputar a esco

lha 5 nomes dos mais
representativos do muni
cipte � democratíca
mente acompanharão o

candidato mais votado e

o partido do qual fazem
parte para a vitoria no

pleito municipal.
No domingo anterior

foram feitas eleições de

delegados em diversos
nucleos e tudo-com mui
to entusiasmo.
Em Nereu Ramos hou

ve um empate na

votação da escolha do
candidato a vereador
por aquela localidade
te-ndo Rido escolhido o

sr. Otaviano Tissi, por

-x-

A U,DN realízou já I
; Em São Paulo os pes

quasi . todas: as suas sedistas uniram-se aos

OÔtivehçõ'es' Municipais coraunístas para pleítea
escolhendo os candida- rem a vice governança
tos. Em Indaíal para do estado. •

prefeito o sr. João O sr. Cirilo Junior que
Henning Filho e para é o leader do P S.D. na

vereadores Walter He- Camara Federal coute

ring, Clodorico Moreira renciou longamente com

Henrique Wanke Junior o sr. Luiz Carlos Prestes
Marcus Hasse, Gunther acertando o conchavo

Ebert; Lourenço Bizz e em virtude do qual a lei
José Bernardi Filho. que cassava os manda-
Em Timbó para prefei-I tos dos vermelhos de

to o sr. Livio 'I'rísoto e Moscou, ficaria engave
para vereadores os snrs. tada.
Fritz Lorenz, Dr. Tupy Como se vê diante das
Barreto, Maximiliano perspectivas eleitorais

Mengarda, Ricardo Ho- se fazem todos os con

chheim Luiz Agostinho chavos.

NOTAS· & N'O'TICIAS

Na hora do

aperitivo. tome
Um Caliee

de

OIHER AGUIA
Puro

Continua no proximo numero.

Arte Culinaria

Dona Benta
Vende-se ' a GRAFICA AVENIDA.

Em comemoração a

data da Independencia
da Patria foram organí
sados diversos festejos
dos quais constam o has
teamento da Bandeira
e Missa Campal em fren
te á Prefeitura Munici

pal as 8,30 horas, seguin
do-se o desfile dos es·

colares e associações.
A tarde haverá diver

sas partidas esportivas
no gramado da S. D. A
caraí.

Um Criminoso Tarado

Junta Militar
Desde o dia 5 achá-se

em Jaraguá a Junta de
Saúde que tem por fim o
exame dos alistados pa
ra o serviço militar das
classes de 1928 e 1929.

A Junta funcionará a

té o dia 10 do corrente

e tem como componen
tes os snrs. Tenenteb An;
tonio Pereira da Cruz e
Dr. Julio Garrnatter Ju
nior, servindo de auxili
ar o sr. Sargento Ambr�
sio Pelz.

� Aos ilustres militares
Os cumprimentos desta
folha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cristo Rei União Democratica Nacional
Eleição do diretorio Municipal
Devendo hoje dia 7 de setembro, ás10 horas,

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

-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 25· de novembro

Jaraguá do Sul, 20 de Agosto de 1947.
FRANCISCO F. FISCHER

Secretario

PERDEU-SE
Uma mauser, n=, 850172, calibre 55, 1 ca

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

Delegacia ou ao Inspetor de Quarteirão em Nereu
Ramos que, será bem gratificado.

Nereu Ramos, 18-8-47
ALBANO MENEL

Pró Salão

TODOS

LIVRO DE OURO

Oapella Rio Cerro
Matias Martins
Artur Drechsler
Geraldo Vieira
Empresa Frenzel
Pia União Rio Cerro
Artur Emendoerfer
Mariano Wittkowski
Bernadino da Silva
Egidio Buzzarelo
Henrique Bortolini
Alfredo Demarchi
Selmiro Nicolodeli
Vv. José Bardirn
Francisco Stinghen
Antonio Demarchi
Pedro Picoli
Eugenio Pradi
Ferminio Demarchi
Luiz Sttler
Dan tes Schiochett

Cr$ 500,00
500,00
200,00
200,00
132,Oe
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

� , �
Posto JAR}lGUA Ltda.

Rua Marechal Deodoro - JARAGU4 DO SUL

Um terreno ínclu
síve cesa de mate
rial em bom estado,
sita a rua Felipe
Schmidt n. 273.
Tratar com o ônr,

MAX MÜLLER.

..,..._"""__m IIMfIKIIII ...II..WIHIIIIIII1.1II ....llnllllllll"IIII.IIllt""'HII_,_"H""'__

OR- brasileiros são

O Cidadão José Lindolfo Borges Juiz de Paz obri�ados !l pres
exercició do cargo de Juiz de Direito da Comarca, tar a patría, na

de Iaregué do Sul, Estado de Santa Catarina Bra- forma da lei, o

.

stl na forma da Lei, etc. . . tributo do serviço
FAZ SABER aos que o presente edital, virem, militar.

ou dele o conhecimento tiverem que por parte do A obrigação ELIXIR 91 A.
CARLOS HORONGOSO, p.or intermédio de seu de prestar o ser- .."
bastante procu�ad?� ? advogado. �outor A!quimedes viço militar em
Dantas me fOI dirigida a petição do teor adeante . ,

transcrita: -PETIÇÄO:-' Exrno. Sr. Dr. Juiz de tempo de pa�, co

Direita da Comarca de lereguä do Sul. Diz Carlos meça na Idade
Horongoso húngaro casado lavrador, residente em de 18 anos.
Garibalde nesre Municipio por seu bastante procura- (Lei do Serviço Militar) li CLiNiCA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA,
dor infra assinado inscrito ne Ordem dos Advoga- ti moderna e primorosamente instalada do

��sd�r;��:��a� �4�0�es��c����âe aa�i� �a�re�:�i�o� ll·FI·i!=m5!li!ö!!!5ii!?=!!iil=n=!!=!i!!!5!i!!!5!i=!!=ii=!m II DR. SADALLA AMIN
responsabilidade e provar a conservação e ressalva .LF b (Sezões, Malárias, !I! !! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

de seus direitos de modo formal comparece perante 1·1'1· "r"s Impaludismo �I ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ
V, Excla. interpondo o presente protesto iudlclal l jl � � Maleitas, 'I'remedeiralã :i «Rua Abdon Balista - defronte "A Noticia"»
contra sua mulher, Augusrlna Horongoso residente �I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III 11 HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2·4

no lugar Garibaldi deste Municipo pelo motivo que 11.'.:1_' "Oapsulas Antlsezonícas 1'1'1' ;.::.: .. .Joinville -

passa a expôr: - No dia seis de Julho do corrente III I :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ano Augusrlne Horengose mulher do suplicante sem =f�

'""1'ceusa justificada abandonou o lar conjugal levando iii Minancora" :,: c:I .

em sua companhia os tres filhos menores do casal III Ichamados Lieschen, Ellí e Reinoldo Horong;., �

oas-I ii Em Todas as Boas Farmácias ::� Dr.. Arqu.Gmedes Dantassendo a residir com os mesmos em casa de um fl- U'. . III ""

lho casado. - Em face- do expôsto o suplicante IIIÉ um produto dos Laboratorlos MINANC0RA::,

��� ::p���f�r�i����t�Oamc��t:e��i���edien/e�:J�:���� �i� Wi=il=!i-ir��:�!!=��!ig��;���;=l!=!i!!!5i!I! IdDVGGa.9

reitos e Interesses como chefe de família com funda- Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

��\i��r5!fi7e�:�!�1:����;��0�t;�F���:!z��!� A
.

V I S O �,="=,=,,='''===''''''"=='''"=,,===="=""='''"''="."==,�=
seus direitos e evitar que de futuro venha a assu

mir a responsabilldede por quaisqer compromissos
assumidos por sua mulher. Nestas condições requer
o suplicante que tomado por termo o presente pro
testo dele seja citada a suplicada e publicados edi
tais para conhecimento de terceiros ínteressedos in
certos e não sebldos. Outrossim requer que preen-

. chidas as demals formalidade legals selem-lhes en

tregues os autos independente de traslado. Dando ao

feitoo .valor de Cr$500,OO e A. esta com os inclusos
documentos, P. Deferimento.- Iaraguã do Sul, 21 de
agostos de 1947. pp, (a) Arquimedes Dantas, - (co
ladas três estanpllhas estaduais, no valor de treís
cruzeiros sendo uma taxa de ·saúde devidamente inu
tllisadas com data e assinatura. - A petição acima
trenserite levou do Juiz de Paz em exercicio, o se

guinte despacho.- - A. Como requer. -- Em '22 de
agosto de 1C}47. - (a) José L. Borges. -- E pera
que chegue a noticia a público e pare conhecimento
de terceiros Interessedes incertos então sabidos se

passou o presente edital que será afixado no lugar
de costume as portas do Forum e publicado pelo
jornal local «Correio do Povo». - Dado e passa- PRODUTOS DA:
do nesta cidade de Iaragué do Sul aos vinte e sete 1TIDl�1Ul�il-r�'Jl Alp frei]] cadesdies do rnez de agosto do ano de mil novecentos e li � .J)l!.. 11<!ll. �� 'L@Jl� Y'U'..J)
quarenta e sete.- Eu, Ney Franco Escrivão o su- Ir � 1T

�

§o �
bscrevi-(ass) José Lindolfo Borges.- Juiz de Paz \lJJ(())§CJlJl lirm21((})§ 0.&0
em exercicio.- Esta

c.onforme.
o original do que dou

k
CAIXA POSTAL, 11

fé.- JARAGUÁ DO SUL - S. Catarina
Jdraguá do Sul, 27 de agosto de 1947. 1.

.

O Escrivão NEY FRANCu J:à'lGh láll._'w,'\,('

POSTO BRASIL I DF. LUIZ OE SOUZA
Ao lado do HOTEL JARAGUA Rua Marechal Deodoro H. 587 A D V O G AD O

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustlveis - Acessarias - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -

Gazolina e Querozene em litros e

em caixas.

Vende-se

Atende dia e noite, á qualquer hor a.

Telefone n. 40.
---------------�

EDITAL

MILHÕES
DE PESSOAS TtM USADO COM
BOM RESULTADO O POPUI,.AR

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO
o Filado, o Baço, ° Coração, o
estomalO, os Pulmões', a Pele
Produz Dore. nos O••os. Reuma.
tismo. C.,ueira, Queda do Cabe
lo Anemia,. Abortos,

Consulte o médico
.tome ° popular depurativo

Inofensivo ao orlaAlsmo. Airada
.,.1 como um IIc6r. Aprovado ee

mo aultilia"no tratamento da SI
FIL'S. Ri'UMATISMO da me.·

ma origem, pelo D. N" S. P.

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

lubrificação e consêrtos de pneus .

O Proprietario: ANTONIO SCHMITT

Dr. Ren.ato 'W'alter
MÉDICO

u

II
:.

H Com cursos de aperfeiçoamento no - ii
ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. li
ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
ii TELBfONE N. 3 ii
ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina. 11
... ::

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

O.r Wal�8miro MalUreC�8n
�.S. 8E SAU81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA'
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

I
- lndutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhôs e azuis. I
..................................................................................................................................._ ..

............................•......._ _ .

.................................................................... .•....._ ..

. ..............................................................................................................•.........•.

Dr. �Ivaro Batalha - �ÉDI4CO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS 'E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e .Intre Vermelhos
�RAIOSX-

Diretor !Iédieo do Hospital "São José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

E

1-
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ClinicB �e OI�os, Ouui�os, "Dril, .fioruanta
Dr. Artninio'Tavares

Polessor Cntedrctico de Biologia do lostiltuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe oIos serviços clinkos e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
,Assistente do professor David Sonson, no Rio de Janeiro,

Ex-Interno por, concurso, do Assistencia Pública do Rio de J ...nelro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro '-_ ....

B L U ME NAU STA. CATARINA

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

Resldencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::��::::

CONCERTOS DE' CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA. E A OXIGENIO'
PEÇAS �. ACESSORIOS -

-- APA.RELHAMBNTO MODERNO
HABEIS PROFISSIONAIS

- PREÇOS MODICas.

Rua Mal. Deodoro da fonseca, 158 Telefone, 40-

-Jaraguá do Sul - .

Para sell anuncio I «Oorreio O Povo:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'IGREJA DE NOSSA SENHORA

sportes em �!�.�AM�I Nereu Ramos (Retorcida)

d di
A' I

Em disputa da taça em caso e rvergencia
Prefeitura municipal, en- pelo Prefeito Municipal.
contrar-se ão hoje, as VIII-Em hipótese al-

A diretoria encarregada da construção da

1330 e 15.30 hóras res- guma, poderão tomar par
.

d

p�ctivameDte, os primei- te nêsses jógos, jogado- Igreja. de Nereu Ramos (Retorcida) município e

ros e 20s. quadros dos res filiados ou perten- Jaraguä vem por meio deste conceituado Jornal A' entrada do Banco Naciunal do Comercio

aguerridos esquadrões centes a outros clubes, externar publicamente seu agradecimento since-
que por sinal é um dos mais bonitos predíos de

supra-citados. quer deste município, ro a todas as pessoas que compareceram aos Pôrto Alegre esbarrei com um velho amigo o

Adversários desde Ion- quer de outras comunas. festejos da Benção e Lançamento da Pedra Fun- Vitorio que eu não via desde o ano passado e

damenial realizados nos dias 15-16-17 de agosto . . id I ídl

gos anos, os dois rivaes, IX-As partidas terão me parecia agora rejuvenesci o curaeo UZI 10,

tudo farão para levar de a duração de 90 minutos, p.p. em pelna força dos seus 60 Janeiros.

vencida seu contraditor. com intervalos de 10 Esse agradecimento se dirige' em especial Depois das primeiras efusões e satisfeita a

O O. A. Baependi, já minutos e terão íníçío as
aos snrs. Padrinhos que" tão generosamente con- minha curiosidade sôbre a sua nova situação na

derrotado na primeira 15,45 hóras podendo ter tribuiram
com suas ofertas para o extraordinario vida Vitório assim me explicou os motivos por

partida, em que estave uma tolerância de 15 mí-
resultado da Festa. - Foi de C$ 70.128,30 o Sal-

que llquídára a sua fábrica e a sua ílrma impor-

em jôgo o almejado tI'O nutos,
do liquido que contribuirá para o acabamento da tadora:

Iéu, desta vez pisará em X- Poderá se fazer magnífica obra ora em construção. - "Você, como bom gaúcho, deve conhecer

campo disposto a infligir substítuíção durante o
Celebrar se-ão tres Santas Missas em ação aquela quadrinha:

seria derrota a seu con- jogo de três jogadores de graças na intencão de todas as pessoas que O tani saiu da toca,

tendor. no máximo, além do Ke auxiliaram. Que Nossa Senhora do Rosario der- toda a roça me comeu.

O S. D. Acaraí, que na eper, de cada clube. rame abundantes graças sobre todos os seus ge- Quem quizer que plante roça,

última hóra levou" dois XI-Em caso de máo nerosos bemíeítores são os votos da grata. que o tatú quero ser eu...

dos jogador do alví-ce- tempo reinante, a críte- DIRETORIA Oonhece, não é? Pois bem. A minha fábrica

leste espera aplicar a rio do Prefeito Municipal e a minha casa comercial eram a minha roça,

êste esmagador revés, e os Presidentes dos clu-

[I b ri-· J
' plantada ha muito tempo adubada com o meu su-

ficando dífínítívamente bes, por maioria, a dís- U ß IPIOO ilfaguil 01' e com muitas fadigas e cuidada com carinho

de pösse da taça Preíeí- puta da partida será I: L para que produzissem não só para mim mas tarn-

tura municipal. transíerída para o dia 15
44 aB' eJr.'jINl'UIDDA aR< 40.4'9

bem para muita gente que das minhas empresas

Para o referido corte- de novembro do ano em JJ.. �s '31.1i!i�!F·m;MI.!)�V W1mt JJ.� iJ tirava o seu sustento e a i ia progredindo lenta

jo, o S. D. Acarai é o apreço. Grandes Corrtdees mas.seguramente.

franco favorito, visto pre- XIII-Em caso de re-

.

Duns tempos para cá entretanto a cousa foi

leal' em sua própria can- tirada de um dos clubes, mudando. Vieram as leis trabalhistas que não

cha. de campo, por desobedí- 1 •. -- 10 horas Serelepe X Tira-Teima melhoraram os maus trabalhadores mas tiraram

-x..,- ência as determinações 500 metros - Cr$ 500,00 o estimulo aos bons. Vieram as dificuldades de

As nórmas estabelecidas pela do Juiz, perderá a par- -x- transporte. Vieram os controles e as fiscalizações.

Prefeíturapara o cortejo Daependi tida. 2°. 14 horas - Papagaio X Merim Perdeu-se a liberdade de trabalhar, de produzir,

X Acarai. SäD os segulntls: -x- 400 metros - Cr$ 4.000,00 de transportar, de vender. Nada se faz hoje sem,

I-Fica instituido pelo Bóias na Trave -x- licença sem selos sem um vasta papelada com

sr. Prefeito Municipal, em 30. __ 16 horas - Papagaio X Mariposa enormes despesas e perdas de tempo e trabalho.

nôme do Município, uma Em vista do sensacío- 400 metros _ Cr$ 4,000,00 Ora, tudo isso custa caro. Os preços naturalmen-

taça denominada "7 de nal Flá-Flú Jaraguáense, -x-
te têm que subir. O governo que é o culpado

Setembro". que será travado hoje, Diversas corridas entre animais de Ioinville e Iara- maior dessa situação· cada vez nos estrangula

II-A pósse da referi- nóssa reportagem se fez gué, cujos contratos ainda não foram registrados. mais e ainda faz crêr ao povo que nös comerei-

da taça será disputada ouvir perante os craks ...;..._______________
antes e industriais é que somos os culpado os

entre os clubes acima Baependíenses, colhendo
" tubarões" .. Eu entretanto já andava tonto

mencionados, no dia 7 de o seguinte: J) I e I • It • It I 8' com tanta verba: era para Legião eram os síndí-

setembro de cada ano. -x- Vende-se na GRAFICA AVENIDA catos era o IAPC, o IAPI, o IAPTEC, o SESI, o

IJI-O clube que em Manhke: O "raquítico" SENAI, e ultimamente o SESC, e o SENAO. Eram

dois jogos sucessivos, fôr back alví- celeste assim ainda os dissidio coletivos; 08 incomodos que a,

vítoríoso, ficará de pósse se expressou: Vencere- IIII�================III� gente tem com os que vão queixar-se á Justiça

definitiva da mesma. mos nem que a mula
.... �... ..... L... do trabalho, embora sem razão. Ha tambem os

IV-A taça ficará na manque. :'i··.. "'i\

l lu' � t
(r'

..

···ii pedidos quase diários de donativos e contribui-

séde do clube vencedor -x- �� P !! onnn n arQ On ii K ii ções para entidades particulares que a gente não

da partida disputada, até C/écio: O "humorístlco' ii ii u U P U U O lJ ii ii póde negar porque são feitos por amigos e para

a realização do segundo e delicado"(que Deusnos !! 1! ilA ii fins que a gente recohece nobres e úteis tal a

jôgo, em caso de empa- I perdôe a calúnia) baixi H

O
ii PROPRIETA..RIO ii li miséria reinante. Depois de tudo isso ainda tem

te, na que menor nume- nho, disse-nos:-Si o S.D. I!,
ii

Rua Marechal Deodoro, N. 158!! !! a CEP e a CEAP. E o pagamento dos dias santos

ro de corners cometer. Acarai não vencer, e, li li R !! feriados e domingos.. E vem ainda a divisão díre-

II'zVaça-00 dcOamprPI.omPeI�rrOaJ.o�egaO-, Imuteaus cocmoPmapnrheeeinrodseredme li
S

H ii ta do lucro já pequeno com os operarios e em-

ii S ii pregados. Ora, é demais! Isso cansa! Eu cansei

será o do "Baependí", minhas jogadas, o nósso SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- 11 ii amigo. E resolvi liquidar tudo. Perdi o que tinha

trocando-se
-

nos anos su- "team", .
tambem... não SITO DE LUBRIFICANTES, li T

ii que perder, mas fiquei livre. Respirarei. Fui para

bsequêntes. vencerá, i!

T ::::.:::,::::::.:,
ii ii o interior onde a vida é Iacíl e barata e ali vivo

VI-A entrada da po- Otacilio: O "roborado" ii COMBUSTIVEL E ACE'S- ii ii com o que me sobrou. Não é muito mas dá Não

pulação para êsses jôgos, assegurou-nos que: I ii SORIOS, LUBRI- ii E ii quero porem saber mais de negocioso Oomprei

será gratuita, devendo a -Em vista da respon : ii .. FfCAÇÃO CARGA DE 11 ii apolices do governo que rendem 8% e resolvi

Prefeitura oferecer a res- sabilidade do "match" ii

O
li 11

N
ii não fazer mais fôrça. Aderi á mentalidade mo-

pectiva bola, ficando a jogarà de óculos. : 11 ii BATERIAS E CONCERTOS DE 11
.

� derna: trabalhar? eu, não!-Talvez voce me ache

mesma em poder do vi- /birapitanga: O represen- ii il PNEUS. li H pouco patriota, um tanto egoista mesmo mas eu

torioso. Em caso de em- tante indio, queixou-se :'.�::::::::::::::�i '.::::::::::::::::': tenho a consiência tranquila. Já fiz muito. Agora

pate será por sórte.
' de sempre jogar sem o tatú quero ser eu!'

VII-O Juiz será es meias. Nós de cá faze-
menos um "par de meia" "RGeIRa IE E là se foi meu amigo Vitorio enquanto eu

colhído de comu� acôr- �os em .apê�o. á direto- pois ele bem o merece.

'.
.

_.

fiquei matutando nossas consequências da politi-
dos entre os Presidentes ria do símpätíco clube, (' ti h. O substituto

Oficiais Alfaiates, ca econômica do Brasil. Consequêcias 'naturais

do clubes dísputantes, á dar a seu crack pelo i eve';;t;atdo titular Ayro- só para paletós de de tantos erros acumulados e continuados. Conse-

! zo, assim Ialou-Sí jogar, casemira. quências fatais a nosso progresso, que tanto de-

fQ:F.
--�����<!J bola não passará, só al- Informações com o Sr. pende da criação de riquezas, e ao próprio país

BIlI.R"IIII�.1 81 Mille. � guns galínéceos como ARTUR MEIER. que está ficando com mais tatús do que roceiros.

�
EmJ[ GER.AJL

& frangos, pintos, etc. Rio Negrinho (Do Dia Economico)

t
especialidades GAITAS simples e {
PlANADAS de 8 li 120 baíxos �
nacionais e estrangeiras. i

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

} ����E�:31fi�S=í. LOM!�!�!�I�!, e �I!��COßA
efeito Dispensa purgante e dieta!

BANtOS - TROMBONES -

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
BATERIAS AMERICANAS, com- ME 1

I

i
o n. ,2" e 4

petas - VITROLAS -

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
PICK-UPS - RADIOLAS. Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

Emfim, tudo que pertence ao ramo.
.

I emedios
.

Peçam Preços e demals informações ao Representante: Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

�
PAUL O K OB S t .

MINANCORA para o Seu tilhinho.

} Caixa Postal, 49 - SERRA ALTA � ôra. Catarina 4
E um produto dos Laboratórios Minancora

������(j

- jOINVILLE

Agradecimento
Quem quízer,

que plante roça ...
ADEL CARVALHO

V END E-S E
Um terreno com casa de madeira,

distante 2 kilometros da cidade, sendo 47

morgos com plantações, 10 morgos terra

de arado, 20 morgos derrubado e o res
tante mato.

Preço de ocasião.
Informações nesta gerencia.

--::ha um estom;:
te, usando

TTER AGUIA PURO

BOLAS DE BORRACHA
de todos os tamanhos,
por preços nunca vistos.

- Oasa Real -

CASA TOBIAS Casemiras - Linhos - Sedas - Tussores - Chapéus de Sol

e de Cabeça • Roupas Feitas • Miudezas Brínz > Riscados -

Voils - Chitas E mais MIL •ARTIGOS!

Em Gueppa aos ppeOt.lS Altos
RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 652

·JARAGUÁ DO SUL SANTA OATARINA

i •

__ Preqos sein concurrência .....
PARA BREVE! MUITO BREVEI ... Sedas desde Cr$ 3,50 O metro

• ,1Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Leiam 'Correio do Povo'

s. E. F. ,
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���""""'-<!J���(�-������r!I ��!:'e�<; It�ac;>pular �tre������ �i�,
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, �

�} Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul �
ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAß

iO/o, i1tDeposHos com juros- d dispos!ção�(sem limite) reHrada livre u
��������������������.���.��������

A disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s '100.000,00
com retiradas semanais sern aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 6% @@

Dep. Inicial Cr$50.000,00 cjreriradas sern. s/aviso e-s 20.000,00 50/0

ttDepositos com aviso-Reto diaria até e-s 1.000,00 4·/. P. retiradas 4
rnjavlso prévio de 50 dies 5·/.; 60 dias 6·/.; 90 días 61/2·/.; 180 dias 7·/.

IDep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2"/.; Por 12 meses 7'(. Deverá ser dado o

avlso previa de 2 meses pare retirada, quando findar o prazo do deposito.

iDep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti-
radas semanais seiT' aviso até Cr$ i .000,00 5/12"j.

,

I
� Dep. limitados-(Limire até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com �(
� reHrndas de 5ßO�00 cruzeiros �manai3 �m a�so .... 61��.)4 ����������������.��_.������������

1
Dep. Especiais-(limite at� cr$ 190.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ( -------.------- !�!'.:::;-::-··M'Xl�·l··h

..

·o;;-··..--A
..

·m�··
..

a·
..

r·
..

e

....

l··o
....··�=!

retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros seman�is.. . .. 7'/. é Kühn & Rengel
Faz todas as operações bancarias, COITlO seJalTl: cobranças, descontos, ':,'::::',',':::::::',':::::::',','::::::',.:::::

�:�;;S�
depositos elTl contas correntes, deposltos de va.lores, etc. etc.

]-, E R R A R I A �"� ao menor preço da,

Fabrica de ferramentas agrícolas.

I t�:: praça vende

prin_c_iP_a_Im_en_t_e_M_a_ch_a_d_o�__En_ch_a_d_a_s_F_o_ic_e_s_,
etc.

f E_ngenho RAU Limitada J

rc;;;i';'d'�"p;;'ll

II Cr$ 35,00' ii
�",,,::::,:,=E:::,:::,:�":JJ

fLlXIR u NOGUEIRAIrene Pedrí, Oticial do

Registro Civil do I
° Distrito

da Comarca T araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim Je se habilitarem para

casai-se:

o remédio que tem depurado
o sangue de tres gerações I

Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! •••

Edital N:2.275 de 29-8-47.
Erwin Müller e Minna

ôtrelow
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

I
residente á Estrada Nova,
neste distrito, sendo filho
de Carlos Müller e de
Helena ßorchardr Müller
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, á
Estrada Nova, sendo filha
de Willy ôrrelow e de barbeiro, domiciliado e
Anna ôrrelow.

Ao povo deste mu- residente em Corupà, sen-

nicipio que, não me Edital N' 2276, de 29-8-47. do filho de Antonio Bar

b I· Ernesto Nicolau Ribeiro e nabé Machado e de Alvi-
responsa i 120 por Anronia Maria Esrevo na Pereira da Silva,
qualquer divida que, Ele. brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,
meu filho Georg Gün- operário' domiciliado e re- doméstica. domiciliada e

ther Filho fizer. sidente nesre distrito, em residente rieste distrito,
Jaragu á, 5-9-47. Rio Cêrro, sendo filho de nesta cidade, sendo filha

Geora Günther Nícolau José Ribeiro e de de Benjamin Neckel e de
!:1 Euzebia Maria da Silva. Ana Klein.

El�, ��asi)eira! . �olteira'l Edital N' 2.279 de 1-9-47.
dOf!lestll,:a, doml.clh�da e Martim Binter e

re.slde�te neste dlstr�to, em, Adelia Sarti
RI� Cerro, sendo Iilha �e Ele brasileiro, solteiro,
[oão Esrevo e de Merle pedreiro, domiciliado s re
Esteve. sidente neste distrito, nes
Edital N 2.77 de 1-9-47: ta cidade, sendo filho de
Alvicius Hllleshelrn e Ambrosio Binter e de He-

Hulda Fodi lena Leier Bluter.
Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,

lavrador, domiciliado e re- doméstica, domiciliada e

sídenre no Ribeirão Molha, residente nesre distrito,
nesre distrito, sendo filho nesta cidade, sendo filha
de Dorninicus Hillesheirn de Genaro ôarf e de A
e de Augustlna Hllleshelrn. mebile Murara Sartl.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente rieste distrito, no
Ribeirão Molha, sendo fi
lha de João Fodi e de

Olga Fodi.

Edital N· 2.278 de 1-9-47
Lauro Machado Pereira e

Luzia Neckel
Ele, brasileiro, solteiro,

�----���,---�

BITTER AGUIA
se eleva pelas suas

qualidades estornecaes.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TA RTAMENTO DA

SIFILlS".

,�-----------------

Aviso

� ��m�r�iallua.
Escrituração Mercan
tíf - Contabilidade -

Registo de Firmas
Defezas Fiscais
Contratos - Naturali

sações - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral.

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 dur ante IS dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para OS

fins legals
IRENE PEDRI, oficial

Seguros'
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES _

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

o

.............._-..r
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Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Reslriados �

®5 TODAS AS MOLESTIAS DO. ßPßRflH� Rf8PIRnmRID @)
� Encontram alivio imediato com c, uso do Ç@
®5 Incomparavel @j

L!l!!!���!�!!!!J

Europa faminta• Socorro

NATAL
..........................

Esta palavra abre os nossos corações e faz nossos olhos vislumbra
rem alegria, é o jubilo das crianças e o resplendor das luzes. E a festa do

grande amor de Deus, com o qual nos abençoou pelo seu Filho, e que quer

despertar o arnor em nossos corações.
Nõs gostarlarnos de ver tambem felizes todos noseos semelhantes.
Gostariamos de verdade? - Vejamos pois os nossos' semelhantes

,
na mais amarga necessidade na EUROPA. Eles têm diante de si a mais
horrorosa morte: a morte pela fome. E sl 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! ,

A remessa de Natal da S.E.F. será colocada neste caminho. Assim
chamamos as crianças e os adultos, para 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 !Nós vos chamamos! Nós pedimos: Fazei um, ou mals

pacotes de Natal (até 5 quilos) pera -crienças famintas. Nestes pacotes pode
rão colocar: comestiveis duráveis, roupas(que talvez não servem maís) e sapa
to. Cerno endereço podereis escrever ne etiqueta: «PARA UMA CRIANÇA FA
MINTA QUE PASSA FRIO». Dentro ainda podeis colocar um bilhete com o

vosso endereço para que a felizarda criança que receber êsre pacote também

possa responder-vos.
E vóz Adultos! Ajudai as crianças para que possarn fazer tais

pacotes fazendo rambern a vossa parte. Trazei-nos tarnbern roupas, 'sapatos e

qualquer serre de comestíveis duraveis. Pois desejamos remeter 1.000 toneladas
torals como remessas de Natal por nossa obra auxiliadora SEF. - Ajudai
nos assim como podeisl. Deus vos abençoará por tudo o que fizeres por um

dêste nOSS05 irmãos.
-x-

Para Pacotes Endereçados a parentes e amigos é favor
observar as condições para os pacotes indívlduats SEF.

Acenam-se de 8 até 10 de Setembro.
R.H. WAIDNER Pastor

A mois ;mportIJH�':1 Companhia de Capitalização da America do Sul

Amortizações de Agosto de 1947
No sorteio de amortização re�ado .111 SO.d. �go.to. foram lorteadas

as seguintes comblnaçoes:

J P G

T D G

N N C

Y LU

�1
•

R Y F

E D B

Todos os titulos em vigór, portodores de uma das combinações supra, serão

imediatamente amortízados pelo copitat garantido o que têm direito.

SÉDE SOCiAl: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitanda (Edificio Sulocap)
Inspetores ,e Agentes em todo o Brasil

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCH ER

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
Matriz: .JOINVIILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

paRA a 1I911a BlltrliHlUl IRIt)IA&IUl
IiIAtUrIM.1 E. 11�t>QII�

lir.na 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.

fd�aHtI�II.1 8i fll_8U,ie
BOMBAS para uso domestico e fins industr.iais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monotasicos de 1/4 HP.' , �arca LILLA

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP

servindo até 50 metros de profundidade.
-

Artng�§ IE�etrnc�§ jara (Q) �21r
Sortimento completo e variado de LUSTRES, OASTIÇAIS, G LOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE 1NSTALAÇÕES atenderá com presteza a rmalquer

pedido de instalação de luz e força.

Uma

PARA FERIDAS,

E C Z E MAS,
INfLAMAÇÕES,
COC[IRAS,

F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

NUNCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rr�f�itura Muni�i�al rr�Jara�uá �o �ul':: Ao Publl·co •• ��::�:.� V�o!p���Y�:. :e��ss,::o�;ji::iI'V onde encontrará, para pronta entrega

REQUERIMENTOS DESPACHADOS I . e a preços reduzidos:

2569-Erich s���nl:_b:as.4�equer transf. imp. TRI9S ESTOFADOS em couro, veludo � gobelin a partir de Cr$ :1.300,00.

terreno vendido a Maria da Veiga. Como requer. DIVAS ESTOFADOS em veludo e gobelm desde Cr$ 400.00.

2576-Primo Chiodini-bras. requer licença POLTRONAS de radio e de balanço estofados em veludo e gobelin a partir

construir um rancho em sua propriedade. Idem. de Cr$ 250.00.

2430-Agnez Suhr-bras licença mandar refor- COMPLETO sortimento de tapetes para todos os fins, gongoleum, trilhos

mar sua casa. Idem. a preços módicos.

2647-Paulina Failer-bras. Alvará de Habite- CAMAS PATENTE de alta reputação para casal, solteiros Q de crianças.

se para alugar SUg casa Idem E E çr I
.

d
.

I

2548 - Guilherme Pradi-bras. licença demolir
STRADO DA) americano e ga vamza o naciona .

a casa existente em súa propriedade. Idem.
COLCHÕES para cama de solteiros e de casal a partir de Cr$ 120.00.

2559-Vva. Paula Hay Ferreira-bras licença � EIW.I_lIla eRUIIHlI. DE JULIAtNO STINGDEN �mandar executar pintura interna e construção de Rua Marechal Deodoro N. 319 JARAGUÁ DO SUL

uma pequena varanda de alvenaria. Idem. I�������������������������������������

2551-Emilio Burow-alemão devo legalizado,

licença construir um rancho nos fundos ds sua

propriedade. Idem.
2556-Artur G. Risch-bras, alvará de habito

se para alugar sua casa. Idem.
2557 - Vva. Paula Hay Ferreira-bras. licença

mandar executar o muro existente em sua propri
edade Idem.

Dia 19/6/47.
2571-Tobias Müller-bras. requer Osrtidão si

é devedor ou não desta Repartição. Idem.

2572-Faustino P. Rubini-bras. requer Certi

dão si é devedor ou não nesta Repartição. Idem.

2573-Posto Jaraguá Ltda. requer Certidão si

é devedor bu não nesta Repartição. Idem.
Dia 21/6/47.

2554-Arcangelo Safanelll-bras. transf. imp.
terreno adquirido de Ambrosio Pintor. Idem.

2552- Joaquim Atanasio da Costa-bras. baixa imp.
que está sugeito por não mais desejar continuar

com o mesmo ramo de negocio. Idem.
2553-Hodolfo Hass-bras. baixa imp de um

carro de lavoura vendido para fora do Município.
Idem.

2558-Georg Buhr-bras. licença retelhar e Ia

drilhamente em seu predio. Idem.
2559-Albano Kanzler' bras. requer Certidão

que havendo falta de proficionais de construtores

neste municipio. Idem.
2564-Augusto Pereira-bras. requer licença

construir uma casa da madeirá em sua proprieda
de. Idem.

2565-Adolfo Fidler·bras. licença fazer peque

nos concertos iuternos em sua casa de alugel.
Idem.

2578 - A Firma em organização: Guilherme,

Augusto, Carlos Gaetke & Filhos, transferencia

imp. Marcenaria e Carpintaria adquirido de Ernes

to Lessmann. Idem.
2581- Resina Barato-bras. licença construir

um mausoléo na sepultura de Elisabeth Nass.

Idem.
2582-David Vailati-bras. Iieenca construir

um mausoleo na sepultura de Hilario Vailati Idem.
���.������������--����������������

2583-Beijamin Jacob Riedtmann-bras. traust.

imp. terreno vendido a Antonio Prim. Idem.

2585 - Frederico Georll.rbras. transf. irnp. de

um engenho de açúcar adquirido de Gustavo

Braum. Idem.
2488-Walter Milnitz-bras. transí. imp. terre-

no vendido a Veronica Judacewski. Idem.
25'89-Rudolfo Kleinschrnidt-bras. transf. imp.

terreno vendido a Guilherme Stean. Idem
2590-Jacó Pianchini-bras. transf. imp. terre

no adquirido de Bertoldo Andreghetoni. Idem.
2591-Valentin Pacherbski-bras. transf. imp.

terreno adquirido de Wadislau Pacherbski. Idem.

2592-Wanda Rahn-bras. transf. imp. terreno

vendido a Paulo Kaesemodel Idem.
2593-Jose Teixeira F'ilho-bras. transf. imp.

terreno vendido a Cecilia Bruito dos Santos. Idem.

2574 - Jocó Biauehini-bras. transf. imp terre

no vendido a Bertoldo Andreghetoni. Idem.
2595-Erich Funca-bras. tranf. imp terreno

vendido a Gustavo Gramm. Idem.

25i7-Gustavo Haerling-bras. licença constru

ir uma casa de madeira em sua propriedade Idem.

2612-Mar1a Bechara-bras. licença mandar fa

zer pequenos concêrtos e retelhamento em sua ca

sa Idem
2628-Transportadora Lessmann & Cia. Ltda.

requer baixa imp. Empreza de transporte e artigos
de borracha por não mais desejar continuar com

esse ramo de negocio. Idem.
2639 - Ervino Bngelhardt-bras. transf. imp.

terreno vendido a Werner Eggert. Idem.
2633-0scar Schneider-bras traust. imp. de

sua Oficina de Seleiro vendido a Max Schneider.

Idem.
2636-Carlos Eichstaedt-bras. transf. imp. ter

reno adquirido de Marta Botapoff. Idem.
2637-Max Menzlin-bras requer transf. imp.

terreno vendido a Ida Krüger Idem.
2663-Heinz Sell-bras. requer transf. imp. ter

reno adquirido de AlJ.tonio Poerner. Idem.
2549--João Ambrosio, hras. requer Vistoria e

Al'9ará de Habite-se para sua casa recem-construida.

Idem.
2555 - Helmuth Neumann, bras. requer Vistoria

e Alvará de Habite-se para sua casa recem-cons

truida. \ Idem.
Secretaria da Prefeitura de Jaraguá do Sul,

em 10 de Julho de 1947.
JOSÉ PEREIRA LIMA Secretário.

- Domingo, DIA 7-9-47 -

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOO�OOOO

m Adolf Herrn. Schultze IOd 'z:8:S
MARCENARIA EM GERAL 00 n es::a:.;z

s::a:.;z Fazendas - Chapéos - Perfumes

� Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da � Suspensórios _ Sedas

00 '
CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 •

d d
. �

Etc., etc.

00 Mantem um estoque permanente e to GS (JS tIpOS � S MPRE CONS GUE NA CASA

00 de Mobilias, especialmente para escritório. 00
POIS ISSO V.. E E

�INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00 Erico Brubns

00 Dormitorios, Salas de Jantar 00 Jaarguá do Sul Santa Catarina
.

00 Cópas, Escrltori JS, Movei!' rusticos e outros. 00
00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00 JARAGUAENSE! Ajudae O vosso jornal, fazendo

ti
Cadeiras s::a:.;z seu anuncio e assinando o mesmo.

Poltronas fixas e giratorias �

Me�inhas de c.entro e para radio 00;. Casa de �oveis I00 E entre muitos outros, a

;
Caixa Registradora marca "RECORD" _ ., _

_

Afamada pela sua eticiencia, substitu 00
VitoriO Lazz�rls

s::a:.;z indo as Caixas Registradoras de 00 � Jaraguá do Sul - Rua Dommgos R. da Nova tê'
� elevado custo.------- - -

� '" Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�
00 Toda a Mereadoria 11 proata Entrega ;z:8:S I

se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

I00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONB, 75 tipo .
...c.. CAIXÚES FUNERARIOS

00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina I Em estoque e sob encomendas.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOO�OOOOOOOOOO
Enfeites para Caixões funerários.

��

�'YYY%����Y�X���YyY%���aYY%��YY%���J.YYY%�����re���e���

I! VOCÊ É AMIGO DE JARAGUA? � FARMAcIÄwP;ÖVÄ
f: II de ROBERTO M. HORST

::.= fII.__ ENTÃO V-�NHA

INSCREVER-SE�:::. a que dispõe de maior sortímen-

lII,;J..iSP"
to na praça e oferece seus arti-

.

. gos á preços vantajesos,
:. COMO ELEITOR, PARA VOTAR NAS ELEIÇÕES ;:' Rua Mal. Deodoro, 30 -Jaraguá

����

.;.' .

MUNICIPAIS f;... ALUGA-SEf Um armazem de secos

(:.f ,
�.:..:.:.;.:;.:. .:..:.:.;.:;.:.� ,:;-••-::- :':..••:�.:..:.:.;.:;.:.� .:;.::,�':) e molhados, em bom

estado, perto da cidade.
Informações nesta Ge

rência.

!ii ii! ESi E!! Ei!

Cornprorei Mnis 88r8101

BITTERAGUIA PURO

Ié a vida do seu es-

tomago.

CO.1RI caspa,

QUEDa DOS ca�

bElOS E DEMAIS

AfECCOES DO

�DURO CABELUDO.
;i�'NI?:çf·.cfAPliAR

� 'po�, E,_)Sciä.�CIA
, ,-

I Chocolate branco. bem
como outros diversos ti

pos. Dezenas de tipos de

pralinées, chocolates em

pó, cacao em pó, acaba
de receber das melhores
fabricas do país a co-

nhecida CASA REAL.

a-----------------·----·-------�

BANCO INOOSTRIA E COMÉRCIO DES. CATABINA S/A. i'

Fundado em 23 de fevereiro de 1935

-O-EP-E-MO-E-H'C-I-a-S-E-M-:-, �::����NTBGRALIZADO ��: â:���:���:�� ::.!::.i�[:::!a�á AGENCIA: Jaraguá do Sul ::

Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
Caçador End. Telegraflee "INCa"
Canoinhas Ceíxa Postal, 10 - Telefone, 73
Concordia
Cresciuma MATRZ: I T A J A í
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaíal
Ituporanga
Jaraguã do Sul
Joaçaba
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinh<F
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

FRACOS E ANÊMICOS!

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SiLVEIRA"

Empregado com êxito DBS:

Tosses

i '.i". Resfriado.
� i!�>i�I·. Bronquites1 WA��i� Escrofulose

� lU�:?� j � Conva lescenças
j VIl':HO CREOSOTADO

i UM GERADOR DE SAÚDE.
��,�---*-------

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

emprestímos, financiamentos mediante caução de titulos comerciais.

passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante

taxas modicas

abona em C /Correntes os seguintes juros:

I A Disposição, sern evlso, com retiradas livres

para qualquer lmportancla
Com Aviso de 30 dias e retiradas livres

de e-s 1.000,00
.

Oeposilos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M
dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

Com Aviso de 100 dias 5% 1:.1:.Prazo fixo de 6 meses 5%

��8�oA11�:Jf=Is�__ ..m••_••� 1/2;� ii
A economia é a base da prpsperidade l:.I:.Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA. ::

HORaRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ii
Aos sáb,ados das 9 às 11 horas i i

a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

Vende·se
Uma sapataria comple

ta, sito a Estrada Schroe

der III. "

Tratar com Helmuth

Mundt
Estrada Schroeder

EMBREVE!

A CASA REAL
receberá semanalmente
TOMATES FRESCOS,
diretamente de J n n d i a í,
Estado de -São

•

Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ßssem�leia legisloliuo

lodo brasileiro, a}is I
tado ou nao,

Ique completar 1 Si
ou 20 anos de idade
em

'

1948, deverá
considerar-se con

vocado para pres
tar o serviço mili
tar nesse ano, índe
pendentemente de
editais, avisos ou

notificações.

AVISO
Fica expressa-

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

Leopoldo Lewerenz,
de entrarem emmin
ha propriedade sem

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

�!���'
[� WETZEt lNUUsnUAL
JOINVllLf.

A Assembleia Legisla
tiva elegeu o deputado
Artur Müller para a Co
missão de Negocios e

Contas Municipais.

Recebemos "A Escola",
jornal dos alunos da Es
cola Estadual de Barra
doRibeirão Grande, com
petentemente dirigida pe
los professores Giardini
Luíz Lenzi e José Flori-
ani.
Gratos pela gentil ofer-

ta.
.

CASAMENTOS
Realísaram se hontem

na sala das-audieneías os

seguintes casamentos:
Roberto Wehrmeister

com a senhorita Leoca
lia Gaulke, residente em

Itapocuzinho, Marjano
Lubawski com a senho
rita Maria Kanzler, Ama
ro Martins dos Santos
com a senhoríta Barones
sy Mathias, residentes
nesta cidade.

Seu Radio não está funaionandol
---- ....

Oficina especializada em conserto, reformas e

calibragens, de aparelhos elétricos em geral.

Estoque permanente de valvulas e demais acessórios.

Péça orçamento sem compromisso.
SERVIÇO RAPIDO

[l!nlüßilrio [l!rlJílnlino
POR A· E.

PREÇOS MÓDIC0S

{tRHENTo
\'\ttlEIROS

ClubeHtpico Jaragná.
No dia 14 do corrente

o Clube Hipico desta ci
dade levará a efeito mais
uma tarde turfistica, com
diversos pareos e que
está despertando a maior
atenção.

NA FALTA UI:

APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indilpensavel
o UIO do

IODOLINO
DE ORH

Hicieron rnuestra en vós de su grandeza gran
Cervantes, los dioses celestiales y cual primera, dones
inmortales sin tasa os renartíõ Naturaleza.

_

;!.; Luis ôe Barga
Em quasi todos os centros culturais do mundo

será comemorada} no próximo mês de outubro, em

forma excecional, por meio de conferencias, veladas
llrererlas e outros éros, a passagem do quarto cen

tenario do nascimento do principe das letras espan-
holas, Dom Miguel de Cervantes ôaevedra. autor do
imortal "Don Quejote de Ia Mancha".

Varias cidades espanholas quizeram ter a hon
ra de ser o berço de tão ilustre escritor, tendo havi
do entre êlas, por este motivo, rivalidades e pugnas,
algumas um tanto violentas, as quais obrigaram ao

governo a nomear uma comissão especi�l com. a finalidade de pesqulzar o lugar onde havia nescido o

eurer do "Quexore". Essa comissão chegou á con
clusão que Cervantes havia nascido realmente em

Alcalà de Henares em cuja igreja paroquial de San
ta _ Maria a Maior, fora batizado .n� dia 9 de ?ulubr� Ide 1547. Por outra parre, na certidão paröqulal fOI
omitido o die. exáto do nascímenro, mas como na- .

quele tempo os batismos eram levados a efeito den-I _

tro do terceiro ou quinto dia de _haver o �esmo. 0- Julio de Acquavlva, homem de grande cultura. Umacorrido, presume-se, por esta 'razao, que �hguel VIU a I vez na Italia, pelo ano de 1569, Cervantes sentou pra- Iluz nos primeiros dies de outubr� do mencionado ano.
ça num dos famosos "Tercios' espanhóis que luta-Até agora, não houve escritor algum, de Ierna, ram brilhantemente nos campos de batalha da ltalla

que tivesse uma vida tão agitada como a de Cervan-
e de Flandres e cujo "Tercio" estava, naquele rernpo,tes: ja desde pequeno o seu pai, o cirurgião Dom sob o comando do capitão Diego de Urbina. ProvaRodrigo dê Cervantes, o levou de uma

.

cidade pare velmente data daquele rempo a famosa resposta queoutra. Em 1551, por exemplo, Dom Rodrigo..com tc?, deu Cervantes a um seu amigo curioso quando lhada a sua farnilla, se estabe�eceu em Valladolíd, cepi- perguntou porque não se dedicava á Irrerarure em lutai das Espanhas naquela epoca; e no
.

ano de 1561
gar do serviço das armas:

os Cervantes estão residindo em Madrid, onde o pe-
. "A Ia guerra me lIeva mi necesídad

.

queno Miguel aprende as primeiras letras na escola "Si ruvíera dineros, no fuera, en verdad"dirigida pelo h�manista �om Jerónimo Rami�;z, a�- a qual encaixou no se,u "Don Quixote". Certor do poema
• Derapru tnnocentes martyres", Tr�s ventes, com o seu "Tercio" tomou parte ativa na ba

anos mais tarde, o pai de Migu:l fíxou a sua r��I- talha de Lepanto que teve lugar em 7 de outubro dedencía em Sevilha levando consigo toda a íamllla. 1571 em cuja batalha intervieram as forças navaisEsta vivia, quaze sempre, na m�i� extrema �ni- de Espanha, Veneeie e do. Vaticano, comandadas peseria por cujo motivo e, na sua condição de menino lo generalisstrno Dom [oão da Ausrrla. Naquela açãopobre, o pequeno Cervantes assistia aos cur�os .

de naval em que o poderio turco ficou definitivamentelatim ministrados pelo Colegio dos pedres jesuuas abatido,' Cervanrês recebeu dois ferimentos de arcadaquela cidade..
, . buz: um no peito e outro no braço esquerdo que oA Iamllia Cervantes, devido a sua pertune em deixou inútil pera o resto de sua vida, sendo conSevilha, voltou pare Madrid lá pelo ano de .1�66. Em gnornlnado, depois dessa extraordinaria epopéia .0Madrid, o pequeno Miguel frequentava as lições que "manco de Lepanro". Ninguem ignora a violenciadava Dom João Lopez de Hoyos, professor de Hu- dessa batalha naval: Somente a galera •. Merqueza"manldades, quem depois das primeiras lições dadas em cujo bordo se encontrava Cervantes causou ao

ao seu aluno o chamava de "meu caro e amado inimigo mais de 500 morros, e tendo a mesma con
discípulo".

. tribuido, poderosamente, pera o assalto definitivo da
Miguel de Cervantes, ja adole�ce!1te, partiu P?- galera capitã dao esquadra d� '\lexa�dria. Depois desre ltalla como formando parte de séquiro no nuncio ra batalha, Cervantes, malferido, fOI rransportado pade S.S. o Papa Pio V, na Espanha, o. prelado Dom re o Hospital de Messina onde teve que ficar em

tratamento por longo rernpo. Apesar de estar inútil
i'�'-

D I T A L I bro de 1�39 art. 7. para- do braço esquerdo, voltou .ao serviço érrvo do Exér
f=� grafo 1. • 'cito t�mémdo part�,. e� 1572, �o co.mbate na ,,�l de

Os infratores serão Navarino e nas difíceis lutas, indecisas, de Tunez e
Em c�mprimento a Ci.r- punidos de conformida- La Goletá. Hrna vez lerlT!inadas' est.as contendas,cular J? 3, da Inspeto:la de com o Regulamento Cervantes r�gressou a Ital�a. onde VI?J?� pelas suas

I de VeICulas e TranSito Geral do. Transito.
.

principais Cidades: tendo v:sltado a SICIlla, Sa�denh?,Publico esta Delegacia Jaraguá do Sul 7 de Géno.va. Lombardia, etc. ,fixando a sua resldencla
Auxiliar �e Policia setembro. de 1947. em Nál?oles onde J?ermanec:u dur�nte ?ois· anos ou
chama atençao dos srs. ,10ÃO SOUZA seja ate 1575. CheiO de prOjetos lllera�lOs. e !endoDiretores de Empreza de Comisso Padrão "G" resp. obtido algum(ls_ cartas de �ecomendaça�, inclUSive �-Carga e Proprietarios de pelo Del. AlU. Policia. ma de Dom Joao da Austl'la para o Rei Dom Feh-
Caminhão que a partir pe II, Cervantes, em 20 de setembro de 1575, embar-desta data fica expres- B'tt A

..

P cou para Espanha a bordo da galera "Sol". No cur-
samente proíbido condu-

1 er gUla uao
so desta viajem, o ilustre escritor fora capturado po.r2!ir passageiro.s de confor- se encarrega de cuidar corsarios argelinos os quais estavam agi�do s?b o

midade com o Decreto do seu estomago. comando do grego renegado Amante Maml, apelidado
n. 14 de 3 de novem- o "coxo" pol' kr urna perna de pau.o

CONTINUA NO PROXIMO NUMERO.........................._ ..

IElll]21TIIDl (()) §alb21(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla elAt WlElIlIEl KNID[J§lIIRKAl = ](())llIDlVnHe

".11 e81i61I1V� E BIlltlIIe.. " .8'PA
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, ..

ESPECIALIDADE
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