
festa �e InaUIUrac80
Festejando o término

das obras do suntuoso

prédio que veio substí
tuir o que durante trinta
anos 'serviu á laboriosa

população de Rio do
Cerro II, fornecendo-lhe
mantimentos e compran
do-lhe a produção, o

adiantado comerciante
sr. Ricardo Roeder, reu
niu em sua resídencia,
as maís altas autorida
des da Comarca, alem de
ínumeros amigos. .

Fidalga, por todos os

titulos foi a acolhida que
o sr. 'Ricardo Reeder" e

a sua distintissima fami
lia proporcionou aos vi
sitantes que se achavam

acompanhados de suas

familias.
Pelos presentes foi

admirado a belissima

construção pelas suas

linhas, pelo bom gosto,
pelo conforto com que
foi planejada e executa

da a obra que é sem du
vida uma das melhores

construções do nosso

municipio.
Ao sr. Ricardo Roeder

e exma. familia, felicita
mos pela grande realiza-

Segundo informa o mí- ção, que é sem coutes
nistério da Guerra està tação um novo marco

terminada a. m�ssão da de. p�ogresso no nosso

FEB no solo Italiano. A- municipio.
penas permanecerá uma

guarda no Cemiterio de
Pistoia,onde repousam os

patricios que tombaram
no teatro de operações.
Essa guarda está assim

organizada: capitão I E.
Francisco Montarroios de
Moura Costa, 2' tenente
da reserva; Alcindo Lu-

..

ARTUR MÜLLER -Diretor: Fundado em 1919
CAIXA POSTAL, 19
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Serviço Eleitor�1'Como se deve votar 1
o voto é secreto. Nín

guem, nem o presidente
da mesa e nem os fiscais
têm o direito de tocar no

envelope depois que nele
foram colocadas as cedu
las de votação.
Na cabine, onde o elei

tor irá colocar as cedulas
no envelope, somente po
derá ingressar uma pes
soa de cada vez.

Poderão assim os elei
tores vetarem nos candi
datos de suas preferências
sern destemor, pois nin

guern saberá em quem eles
votaram.

Cada cedule terà ape
nas uma legenda e um

nome. Serão 5 as chapas:
-PreJidente da Republica
-Conselheiros

-Deputados
-Governador do Estado
=-Congreseo Legislativo.

DR. ADOLFO KONDER

o carrorio eleitoral avi
sa que a partir de domin

go, 28 do corrente. os tí
tulos de eleitor poderão
ser procurados também
aos domingos e feriados.
no periodo da manhãídas
9 ás 12 horas) no edificio
da Prefeitura.

Para que os eleitores
Iidariedade politica e con- fiquem cientes do modo
seguintemente rarnbern ao pelo qual devem votar,
Brigadeiro Eduardo Go- damos as seguintes ins
mes, candidato ao futuro truções:
governo da Republica,que 1 _ O eleitor, ao entrar
tem o apoio do antigo na sala, receberá uma se

governador barriga-verde. nha (bilhete) numerada;
A esse discurso respon- 2 - Sendo a votação
deu o homenageado com

por ordem numerica des

brilhant�s palavras. sas senhas, quando ehe
DepOIS de palestrarIon- gar a sua vez, apresenta

gamente com seus aml�os rá ao presidente da mesa

? sr. Adolfo Konder via-.
o seu titulo. para ser exa·

JOU pare Blumenau em minado'
companhia do rev. Padre 3 _ A�sinará então a Iis

Kolb; .. . ta de votação e receberá

.

Ate aqui, o Ilustre polí- uma sobrecarra (envelope)
tíco veio acompanhado de aberto e vasio:
luzida caravana dos mais 4 _ Com ess� envelope
��stacados �Ie�entos po- irá ao gabinete índevas
IttlCOS de Ioinvllle e Gua- savel, colocará dentro do
ramirim. envelope as cedulas (cha

-M---·----t-----'-----I'-t-·- pas) com as quais quer
oVlmen a-se a po I Ica votar, fecha o envelope e

volta á mesa, colocando

Títulos de Eleitor

I Depois de percorrer em

litorina especial toda a

zona da Linha do Sul,
onde recebeu inequivocas
provas de simpatia e apoio
politico, esteve em Jara
guá o sr. Dr. Adolfo Kon

der, politico catarinense,
que já ocupou os rnais
elevados cargos eletivos
em Santa Catarina.
Nesta cidade foi recep

cionado, não somente pe
los elementos da U. D. N.,
como por muitas outras

pessoas de destaque do

Candidatos apresentados
Os snrs. Manuel Ribas,

Fernando Costa, Rui Car
neiro, foram apresenta
dos como candidatos aos

governos do Paraná, S.
Paulo e Paraiba, pelo
P. S.D.

municipio.
No almoço que lhe foi

oferecido no Hotel Central
saudou-o o Dr. Alvaro Ba

talha, hipotecando sua SO" O engenheiro Othon
Mäder foi apresentado
candidato ao governo do
Paraná pela U. D. N.

A convenção do P. S. D. - Os Estudantes em

greve de protestto - Levantada a candidatura

IríneuBornhausen em Blumeneu - A 'trovoa-
da politica local

Iniciada pela Faculdade I O primeiro raio que
A guerra civil na China

- Greve na Argentina - Apo-

Carolica, os estudantes caiu, foi a renuncia do sr. com o seu -programa de licia carioca procura esclarecer.•• - Porto Alegre sem pão

cariocas iniciaram a greve Waldemar Luz.. Agora, a idéias e oferecerem ga- Irrompeu a guerra cí- avião do mundo. É Iran

de protesto ao decreto n. "é!lma" do diretorio tarn- rantias morais de o cum- vil na China e queira ces, tem 10 motores e

8063, 'que mandou realizar bem o abandonou. O snr. prirem". Deus não se inicie ali, destína-se ao transporte
as eleições estaduais na Dr, Alvaro Batalha, vol- uma nova catastrofe in- de passageiros.
mesma data que as fede- tou a comungar com a Em convenção hontem ternacional. Fez a viagem entre a

raes, O comicio foi prol- vontade do povo de Iara- realisada em Joinville Os comunistas inicia- França e o Brasil em

bido. Tambem o comicio guá de reconquistar sua pela U. D. N. Ioi indica- ram o ataque contra as duas etapas, sendo _a ul

"queremista" marcado pa- autonomia politica, pleite- do o nome do Dr. Placi- forças legaís na capital tima de 5.000 kms.

ra a data de honrem, foi ando a satisfação de mals do Olimpio de Oliveira do paiz.
proíbido.

"" _ -

justas aspirações.
"_

para
-

Deputado Federal O fato deu-se [usta-]" Um crime horrípllãnte
Tambem outros mern- por esta zona, mente no momento em está esclarecendo a po-

bros daquele diretorio não Ficou tambem. delíbe- que era assinada a ren- Iícía carioca. Por motí

escondem suas reprovaçõs rado que Jaraguá terá díção dos 130.000 solda· vos ainda não bem es

centra os embustes de que duas cadeiras a disputar dos japoneses que ali clarecidos, mas que in

estão sendo vitimas. no Congresso Legislativo se encontravam. dicam cumplicidade em

Volta assim o municl- sendo para uma delas Devido o rompimento espionagem,.o português
pio a sua unidade politica, indicado o nome do sr. das hostilidades, as tro- Antonio Soares Bento.

pondo acima de tudo o Dr. Alvaro Batalha. pas japonesas ficaram matou sua mulher e, de-

Interesse do seu povo com as armas para a de- pois disso, embalsamou

bom e trabalhador, já cen- O P. S. D. em sua con- íeza da cidade ao lado o corpo, esquartejou-o,
çado de mistificações e venção do dia 24 indicou do exercito democratico. e colocou em duas malas

desafios lançados à sua o nome do sr. Dr. Nereu e mandou enterrar no

face. Ramos, como candidato Na Argentina' a situa- quintal da casa de sua

ao governo do Estado ção torna-sé cada vês irmã.

A Liga Eleitoral Cato/ica, nas eleições de 2 de de- mais critica, o CeI. Pe- A policia continua. a

no Rio e São Paulo, publicou zembro. ron, lider operario vol- pesquisar o crime e seu

a seguinte nota: Depois da reunião, os tou ao poder por força moveI.

"Tendo aparecido nos convencionais foram ao greve de mais de ummí

jornais a noticia da for- palacio levar o fato ao lhão de operarios, que
mação da chapa de um conhecimento de S. S., paralisaram todo o mo

partido politico com a tendo usado da palavra vimento no pais.
menção de um candída- o sr. Dr. Ivo de Aquino, Agora é a marinha e

to ao Conselho Federal agradecendo emocionado o- exercito que mais uma
como tendo sido "indi- o escolhido. vês querem a retirada

cado" pela Liga Eleito- S. S. deverá deixar o de Peron.
ral Oatolíca, desejamos governo deíínítivamente
esclarecer que não ha dentro de poucos. . �ias, O Departamento de
fundamento na mesma. para desencompatíbillzar I Estado de Washington
A Liga Eleitoral Cato- -se, parecendo como vai abolir as listas ne-

Salão CRISTO REI" lica I1:ão tem candi�atos mais provavel substituto gras" em 1946:'
. :. _

proprios ás próximas o sr. Dr. Rogerio Vieira.
A �o.mlssao da festa e_m I eleições

e nem os indica
beneficio da construção aos partidos. Estes é que Realizou-se ante-hon
do Edificio Cristo

_

Rei, expontaneamente podem tem a convenção régio
agradece a população o incluir em suas chapas nal da U.D.N., em Join
valioso auxilio que pres- candidatos que por sua ville, com os represen
tou para o auspicioso re- posição pessoal. nos tantes de Canoínhas.Ma
sulrado, agradecimento meios catolicos podem fra, Itaiopolis, Serra Alta,
esse, extensivo a todos merecer expontaneamen. Campo Alegre, Jaraguá
os que deram prendas. te maior simpatia do do Sul, Joinville, Araqua-
Comunica que a renda eleitorado catolico. ri e São Francisco.

bruta foi de Cr$ 16.527,00 A Liga Eleitoral Cato- Foram escolhidos os

da qual, descontadas as lica està aguardando a nomes oos srs. Dr. Pla
uespezas de Cr$ 4.324,00 apresentação oficial da cido Olimpio de Oliveira
deu um resultado liquido chapa dos diversos par- e Conego Dr. Tomaz
de Cr$. 12.202,00. .

tidos para fazer a estes Fontes para Deputados
Da rIfa de dIversas as necessarias consultas Federais, e os seguintes

prendas foram sorteados sobre o seu programa deputados estaduais: srs.

os numeros: - 1126, 2322, minimo-, para depois, se- Ramiro Errierenciano, p.
914, 1985, 6, 1259, 250, gundo as respostas rece- Mafra, Max Colin e Xa-
646, 1139, 1382, 121, 1220 bidas, orientar o seu elei- vier Arp por Joinville,
476, 1747,2109, 2162,352, torado. Não ha, pois, até Ari Mascarenhas por S.
1614, 623, e .469. _ agora, nem partidos nem Francisco, dr. Alvaro Ba-
Os prernlOs deverao candidatos "indicados" talha por Jaraguá do

ser retirados até 1 de no- pela Liga Eleitoral Cato- Sul, devendo ainda ser

vembro deste ano. lica e, em momento opor-- apresentado mais um

JaJaguá do Sul, 18 de tuno serão todos aque- candidato por este muni-

Outubro de 1945. les que concordarem cipio.

o mesmo na urna.

5 - Em seguida o pre
sidente da mesa devolve
rá ao eleitor o seu ürulo,

Revista' 'Semanal

Devido a tensão politica,
o sr. General - Dutra, não
realizou o comicio em Cu
ritiba, seguindo de Floria
nopolis, diretamente pare
o Rio.

Em Blumenau, o snr.

Walter Haufe, na reunião
de instalação do diretorío
da U. D. N., cuíos nomes

dos membros damos em

outro local, apresentou o

nome do grande industrial
lrineu Bornhausen pare o

cargo de futuro governa
dor do Estado. A indica

ção recebeu as mals vivas

simpatias, não somente

naquele municipio como

em
.

todo Estado.

Dlsserarnos certa vêz,
que estava se formando
uma trovoada no céu po
litico do P.S.D. em Iara-
guá.

Esteve no Rio o maior

Gasolina a vontade
O Conselho Nacional do Petroleo declarou

que de 1. de Novembro em diante serà suspenso
o racionamento da gasolina.

Vai assim acabar um dos maiores negocios
de cambio negro que a historia do Brasil já re

gistou e que enriqueceu muita gente... sem

vergonh&.

DEMOCRACIA
Em São Paulo, no campo de Aviação, encon

traram-se os srs. General Gaspar Dutra e Briga.
deiro Eduardo Gomes.

Um abraço e amistosa palestra entre os dois
adversarios.

Em Porto Alegre, no elevador do hotel onde

estavam' hospedados, encontraram-se o general
Gaspar Dutra e o snr. Flores da Cunha.

Um aperto de mão e amistosa palestra.
Ah, se todos pensassem assim, como seria

bela a democracia.

I

Cei. Vi�81 Ramos
Transcorreu no dia 24

do corrente o 80° aniver
sario do sr. CeI. Vidal
Ramos.

O ilustre aniversarian

te, àquem Santa Catari
na 'deve inestimáveis ser

viços, bem merece as

homenagens que o povo
lhe prestou nessa data.

VISITA Df EXPEDICIORARIDS
Visitaram-nos os ex

pedicionarios Jovino dos

Reis, filho do sr. Salva
dor Bento dos Reis, re

sidente em Nereu Ramos,
e Manuel Athanasio, filho
da viuva Candida Atha

nasio, residente nesta ci
dade. Ambos serviram
durante toda a campa
nha na Italia, na Cia. de
Guardas.
Tambem recebemos a

visita do expedicionario
Gabriel Scheuer, filho do
sr. Mathías Scheuer, da
Estrada Jaraguá, e que
serviu no 11°. R. I.
Gratos pela visita.

cas Paraizo, t: sargento
Hiran Solei; cabo Ototíl
des. Rocha Ribeiro e sol
dados Armando Firimino
d'Alben, Mauricio' Gam
beta Viana AlfredoWeis,
Valdemar Candido Mar

ques, Guilherme Lange
e Paulo Roque Nogue.

O sr. Presidente da Re

publica baixou um decre
tomandando doar à Fun

dação Brasil Central, as

marcas de industria e co

mercio, patentes de inven

ção, etc., pertencentes às
firmas Quimica Merk,
Bayer, Farmaco e Instituto

Behring.

Porto Alegre, a capital
gaucha,' passou algúns
dias sem pão. Os panifi
cadores declararam-se em

greve até receberem 50%
de aumento nos salarios.

Foram exportados para
Montevidéo 12.000 sacos

de açucar e para o Chile
15.000 pneus de bicicletas,
só neste mês.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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kegisto . Civil
-

Estofaria CruzeiroO ANJO PROTETOR DE SEÚS FILHOS É A

No cartório do registo
civil foram inscritos os

seguintes óbitos: Guilher
me Berner, lavrador, com
61 anos de idade. Seu .fe
lecimento deu-se no dia
12 do corrente sendo um

dos maís antigos morado
res do lugar Irepocusínho,
nesre municipio.
No mesmo cartorio fo

ram inscritos os nasci-
mentos de Florisval. f. de
Ervino Enke e dona Nair
Vosgerau Enke; Oito Fre
derico, f. do sr, Eugenio
Guilherme R. Siedschlag
e dona Paula Pieske -----_-------.---------=

ôiedschlag; as gemeas
Cecilia e Almida Tissl, fl
lhas de João Tissi e do
na Semina Ferrazza Tis
si; Eno, filho de Albrecht
Hornburg; Vendelino, f. de O Departamento Esta- sediadas nas Prefeituras
Eduardo Liesenberg; Eno- dual de Estatistica efec- Municipais, ou ás Inten
rio, f. de Teodoro Krue-- tuará, de 5 a 15 de No- dencias distritais.
ger; Elfi, f. de Ernesto vembro, por intermedio O DEE solicita a coo

Bork; Mario José, f. de de seus orgãos munici- peração de todos para
Horacio Pradi e dona A- pais, o levantamento de esse trabalho: avise ás
mabile Tecila Pradi; Os- DESEMPREGADOS, em pessoas de seu conheci
waldo, f. de Virgio Clara todo o territorio estadual mento, desempregadas e

Demerchi, Waldir, f. de E- Todo desempregado de- atualmente, para .que ve

duardo Gorisch; Raulina, verã comparecer ao ór-
I
nham prestar suas íníor

f. de Oscar Krelsig; Nair gão competente, para mações. ,

f. de Arnoldo Krueger e prestar informações. Em Considera-se desem
dona Hilda Giese Krue-- Floríanopolis deve dírí- pregado todo o homem
ger; Ivo, f. de José Ban-- gir-se à INSPETORIA ou mulher maior de 18
khardr; Norberto, f. de Ri- REGIONAL DE EST.A- anos, que, necessitando
cardo Kreutzfeldt; Rosita, TISTICA MUNICIPAL, no de recursos financeiros,
f. de Rudolfo Grossklegs: Ediílcío "Dom Joaquim" não têm ocupação remu

Germano, f. de Vitorio á rua Padre Miguelinho. nerada, apezar de pos
Maffezzolli e dona Inês I No interior, às Ageíicias suir capacidade e dispo-
Darem Maffezzolli. Municipais de Estatistica sição para o trabalho.

�. .' �
Posto RUr-I-DI- FAUSTINOP.RUBINI

U - PROPRIETARIO
- Rua Marechal Deodoro, 158

Oficina Autorizada «FORD:.>

LOM8ßIGUEIßA MJNANCOPA
Vermifuga suave e de pronto

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

ME- o n, 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias '

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

JOINVILLE

Departamento Estadual de Estatistica

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmo
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de

jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação
tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões,

---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

Exposição, vendas e escritorio, á R. 'Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22

Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - 1 A R A G U Á DOS U'L

BANHA - FECULA - CONSERVAS - TAPIOCA - ETC.,
-

Para exportar; -PREFIRAM:

Maciel, Fonseca & Cia.- Rio �e Juneiro
Rua Leandro Martins, 6 - (armazern)

Tele-gramas L E I C A M -- Telefone 25/1598
Conlas rapidas, preços reaes do mercado e amplos informes bancarios

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Oombustivel e Accessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

ESPO.RTES

l-Clinico �e OI�os, Uuui�OS" nuriz, 6uruuntu
Dr. Arminio Tavares

I
Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicos e cirurglcos do especlolidade no

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

Ex·lnterno, por concurso, d,a Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

I
'formado pela faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de janeiro
BL U ME NAU STA. CATARINA

S. E. Guarani
.

x Vitoria F. C.
Domingo ultimo, no ta

pe te verde da S. E. Gua-
Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão, rani desta cidade, houve

ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada, um f<?r�idavel confront?

I que será atendido por hábeis profissionais em mecânica I
pebollsrico entre as equr-

e elétromecânica
'

f:ll pes da S. E. Guaraní x

m � I
Vitoria F. C. (de Garibaldi)

� � 11

I'-em
disputa da taça "Sgto.

__ o
- _L Haroldo Schneider", ofe-

1:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::D I recig�igelo v���::à�'ra a

ii BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINASjA. '������e� d��a�a�i pela -E-M-J0-'N-Vl-LL-E--
Fundado elT'! 23 de fevereiro de 1935 Inquietações procure

---,----.� CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 HOTEL TROCADEROPelo que se vê, o pes-
DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

soai do Guarani não saiu AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES
ABlrUamraenngauuá AGENCIA'. Jaraguá do Sul gostando da alocução fei- ASSEIO - MORALIDADE
Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 ta por um .admírador' do HOTEL - BAR - RESTAURANTE

�:��1��as End. Telegraflee "INCa" Juvenil relatando fatos
RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185.

Concordia Caixa Postal, 10 -Telefone, 75 da partida entre Juvenil e =-- ,

Cresciuma MATRIZ: I TA JA í Guarani.
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Pdiz. como cobranças. desconlos. Mas, com o ternpo, as

Curitibanos empreslimos. financiamenlos mediante caução de ülulos comerciais. cousas hão de melhorar ...
florianopolis passes. elc.. aceitando documentos e valores em cuslodia, mediante

IGaspar laxasmodíecs,

Ibirarna Abona em C /Correntes os seguintes juros:
Indaial A Disposição, sern aviso, com retiradas livres

:: Ituporanga
ii jaraguá do Sul pera qualquer importancia
ii joaçaba tom Aviso de 50 dias e retiradas livres
ii joinville .

de e-s 1.000,00 50 í o
H t:���a 'Depositos Populares, com limíte de e-s 50.000,M
ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
ii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%
ii Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%
!i Rio de janeiro Com AVI'so de 120 dias 5 1/2°10ii Rio Negrinho I,

!! Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
ii s. francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

H i'ä!Óaquim A econom ia é a base da prosperidade
ii Tijucas Deposile as suas economias no

!l. Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA.
ii U�us�anga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas
ii Videira Aos sábados das 9 às 11 horas !l

":::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

DR� SADALLA AMIN ii
CONJUN_TO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ, !!
«RUA GERONYMÖ COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii
HORARIO: 'l�-1:;;6i:���1;0:

m�rcada: 2-4 ii
, ::

()�i'J�'
rl"{j Se a

:J-� �Natureza Falha

MENAGOL
REGULAI

Vende-sei
...

-O-r.-W-al�-em-iro-,Mi-az-ure-c�e-n
-

f;asa Bm S.'DI
Rua Mal. Floriano n." 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçäo

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

Por preço de ocasião
uma junta de bois, com

cinco anos de idade ape
nas, servindo para qual.
quer serviço. -- Infor

mações com o sr . Alber
to Murara - Estr. Retor
cida - Nereu Ramos.

�l!nhDríl!. Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em

sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

Alameda Rio Branco - Oaixa Postal, 47
PUDIM. M.EDEIROS! ISobremesa deliciosa?

_.

I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS .

DA PÉLE.

SABADO, 27 DE Outubro DE 194� STIL CATARINA

-------------------��----

N. 1.297'

Domingo passado foram
formados o's dlretoríos da

Liga Eleitoral Católica no

municipio.
De manhã, reunidos na

sala de conferencias do

Grupo Escolar..Sêo Luiz"
nesta cidade, teve lugar o
importante conclave.
A reunião foi presidida

pelo rev. Padre Alberto,
vig, da Paroquía.que trans

mitiu os postulados pelos
quais a Liga se bate.

Explicou que esea agre

miaçêo não é um J:\artido
politico, pois fica acima

destes, tendo como mis

são orientar a grande co

munidade cristã evitando

dispersão de votos nos

candidatos inimigos de
clarados da igreja.

'

Foi aclamada a seguin
te diretoria:
Presidente: Joaquim Pia

zera;
Vice-Presidente: Proco

pio Pereira Lima;
Secretario: Juliano ôrin

ghen;
Tesoureiro:

Reiner;
Membros: Mario Nlcoli

ni, Walter Prochnow, José
Ersching, Faustino Rubini,
João Franzener.
À tarde, em onibus es

pecial, o diretório, acom

panhado do rev. Pe. Vi

gartö e filiados da Liga,
viajaram para Corupà,
onde foi instalado o dire

torio local.
A reunião, que teve

grande concurrencía, teve

lugar numa das salas do

Explicando os fins da

Liga, falou longamente e

com costumada erudição,
o rev. Pe. Marcos dos

Anjos, tendo o sr. Artur

Müller, em nome dos com

panheiros de Iaragué pro
nunciado brilhante oração
por tão importante acon

tecimento.

o diretorio de Corupä
ficou constituido sob a

presidencia do sr. Alberto
Maffezzolli.

Clf\· SEG(JRO-�

Curso de Educação Fisica

Leopoldo

Aniversarios

Fizeram anos: Dia 15 o sr.

Adolfo Barrel: día 18 a

menino Valdeburg _Hins
chíng e a sra. Paula Stahl

Rubini, esposa do snr.

Horacío . Rubif.li; dia 20 a

sra. Rosalia Airoso, espo

sa do sr. Luiz Airoso e a

menina Joana, filhinha do

sr. João Bailoni; dla ::?1 o
menino Walter, filho do

sr. Prefeito Municipal; a

.

Anunciem neste jornal-"Avez de Jaraguá"

em geral, especialmente
Instrumentos de Musica

ORGAos t: HARMONIOS ,Bohn'
PIANOS "Essen felder"

GAITAS-PlANADAS
de 8 a 120 baixos

BANDONEO NS

Instrumentos nn
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, ODIONOLAS e

RADIO-ELECTROLAS

- ENFIM, TUDO o QUE PERTENCE AO RAMO -

Peçam preços e demais informo ao Representante:

Laim P��tal, ��
SERRA ALTA

LINHA sAo FRANCISCO Est. de Santa Catarina

Socie�H�e fsportiUB e �e Uiuelsões 1upinBm�ó
• CONVITE-

A Sociedade Esportiva e de Diversões Tn

pinambá convida seus associados e exmas.

familias para o Baile que a mesma levará

a efeito dia 27 do corrente mez.

O mesino será abrilhantado pelo Jazz

Cacique.
Servirá como ingresso o cartão de apre-

sentação e o ulti�o talão de recibo <lo
mez corrente.

.

.

ao salão Waldemar Rau.

Cinema e Te.atro
Cine Buhr epresentarà

hoje e amanhã um forrni
davel film da Paramount
intitulado: Verdade núa e crua.

Bailes
A Sociedade Esportiva

Guarani farà realizar ho

je no salão de sua séde
social um grende baile
social em homenagem ao

bravo sargento expedícío
narío sr. Haroldo Schnei
der.

sra. Arací Müller Neírzel

esposa do sr. Bertoldo

Neitzel, residente em BIu

menau e (I jovem Arcan

gelo Mira; dia 22 a me

nina Silvia, filha do sr.

Alberto Roessle; dia 25 o

jovem Alfeu Peters; día 24
o sr. Fulvio Luz, estudan
te de medicina no Rio de

Janeiro, e o sr. Alfredo

Stahl, do comercio local;
dia 25 dona Hildegard
Stahl Wenzerski, esposa
do sr. Eugenio Wenzerski;
dia 26 o menino Dulcio
Lenzi.
Hoje passa a data na

taltele da senhorita Fide

lia Bardin, filha da Vva.
d. Elísabeta Bardin, resi

dente err: Rio Cerro.

Rainha da Primavera
Está despertando o rneis

vivo interesse nos meios

da mocidade local, o con

curso da "Rainha da Pri
mavera que a ::3ociedade
D. Pedro II" organisou e

que vai ter a sua apura-

ção final no baile que se

rá levado a efeito np noi

te de 27-10-45, no Salão
Körner.
Quem serà a "Rainha da
Primaverá de Corupá?

-0000000-

Tambem a S. E. D. Tu
pinambá fará realizar ho
je um animado baile, com

o otimo conjunto do "Jazz
Cacique" desta cidade.

-0000000-

A Sociedade Escolar

de Barra do Rio Cerro,
fará realizar hoje a noi

te no amplo salão da fir

ma W. Weege um suntuoso
. bail� em beneficio dos co

fres escolares, o qual se
rá abrilhantado por um

otimo 'azz:

- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAJOSX-

Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Sociedade Esportiva Guaraní

CONVITE

Fará realizar essa conceituada sociedade

no salão de sua séde social, no dia 27 de

outubro do corrente ano as 21 horas, um

BAILE SOCIAL. em homenagem aos heroí

cos expedícíonarios que atualmente se en

contram entre os nossos associados, prinéi
palmente dedicamos esse festival ao Sargt.
Haroldo Schneider, que nos honrou com a

sua vísíta em nossa séde social, e que em

breve voltará para o serviço ativo do
exercito.

Jaraguá do Sul, 18 de Outubro de 1945.

A DIRETORIA

·Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGALDO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 .: Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - T�I. 12

:::::::::::: :::::::::::! :::::::::::: ::::::::::::
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A U.D.N. no Estcdo

20-10·�5. - Tenho prazer
comunicar instalação on

tem diretorio União De

mocrarlce Nacional este

municipio o qual ficou
constituído presidente
honra: Irineu Bornhausen.

Comissão diretora: Max

Tavares do Amaral, Nes

tor Heuzi, Walter Haufe e

Heinz Hering Comissão Luiz Adolfo Born; pro

executiva: - Dr. Rubens prietario: Major José Lu

Walbach, Dr. Aquiles ßel- percio Lopes, funcionario

sini, Dr. Arno Odebrecht. publico aposentado; Hen

Alcides Garcia, Ney Ara- rique Reginaldo ôcheidt, ----------

gão Paz, Emilio [urk, OUo lavrador: Henrique Esteta

Lueders e Honorato To- no Koerlg,
melin. Membros: - Alfredo I Presidente: Jorge Cori-

Com referencia à insta

lação dos dírerorios da

U. D. N. no Estado, re

cebemos os �eguintes te

legramas:
BLUMENAU

Rodrigues, Mario Mello,
Leopoldo Blaese, Ricardo

Jung, Paulo Schlegel, Vi

tor Mahnke, Paulo Fischer,
Arnoldo Hass e Mario

Torrens - Cordiais sau

dações - (a) Max Tavares

do Amaral.

no da Luz, proprietario;
Vice: João Bertho da

ôilvelra, praprietario;
2' Vice: Ernar.i Lucchi,

proprletarlo:
3' Vice: João Francisco

de Souza, lndustrlal;
Secretario Geral; Arnol

do ôchlernper, operarte
t: Secretario: Francisco

Manoel de Souza, ex-escr.
2' Secretario: Theodoro

Haerníng, comerciante;
t: Tesoureiro: Raul Jose

Martins, comerciante;
2. Tesoureiro: Mario

Zacchl, operarlo.
Seguem-se os dlretorics

distritais de Santo Amaro,
Enseada do Britto, Paula

Lopes e Geropaba.

CAMBORIÚ

Instalação diretorio Carn

boriu hoje rnais prestigi
osos elementos. Viveram

chefes U. D N. e Briga
deiro(aa)Rangel-Dagobert.

PALHOÇA

Baile "Noite Tropícal"

"Medicação auxiliar
no tratamento da

.

sífilis"

A comissão subscrita, tem a grata satis

fação de anunciar um grandioso baile que terá

° sugestivo titulo "NOITE TROPICAL", e

serà realizado a 10 de Novembro p. vindouro

no salão Buhr.
Considerando a atenção que nos foi dis

pensada em o "Baile das Valsas", e não pou

pando esforços pera condignamente retribuir,
contratamos pare a anunciada noitada, o

"Jazz Yanquee" sob 'a direção do sempre

alegre e estimado rnaesrro "Perú", que se fa

rá acompanhar de maís dezfiguras.
O salão será finamente ornamentado de

conformidade com o titulo do baile, lembrando

as cálidas noites novembrinas dos nossos

troplcos.
Solicitamos penhoradamente ás Senhoras

e Senhoritas apresentarem-se em traje de baile

e aos Cavalheiros e Moços, terno escuro ou

branco, os quais não serão obrigatorios,
en tretan to.

Mesas, poderão ser reservadas a partir

do dia 7 de Novembro, no salão Buhr.

A Comissão:

Angelo Piazera
Antonio Zimmermann

Augusto Schmiclt I

Delorges B. cla Costa
José Frutuoso
Otto Mey

FRACOS E AN�MJCOS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

a.prtcMI- ,. ..

To••••
Re.frlld••

Bronquit••
Elcrofulo••
(onvII••cençl.

VINHO CREOSOTADO
< É UM GERADOR Da: SA()DIL

Liga Eleitoral Católica
Sua instalação em Jaraguá e Corupá Referente ao curso de no mesmo, as professo-

Educação Fisica, o sr. ras primarias estaduais, I
Grupo Escolar São Jose, Manoel Silva, Inspetor municipais e partícula

sob a presídencla do rev, Escolar Municipal, rece- res.

Padre Antonio, vlgario beu do sr. Cap. Avila, As interessadas deve

daquela Paroquia. Inspetor de Educação rão se dirigir a esta ins-

Fisica, o seguinte oficio: \ petoria por Intermedio

"Para vosso conhecí-. da autoridade escolar a

mento, transcrevo abaixo
I

que estiverem subordí

a circular n. 9 do sr. nadas, ou diretamente,

Inspetor de Educão Fí- até o dia 10 de novem-

sica em Florianopolis: bro vindouro, e aguarda
O curso de Habilita- rem nos seus estabele

ção de Professor de E- cimentos de ensino, a

ducação Fisica, neste convocação que o De

ano, funcionará, como em partamento de Educação

1944, nesta Capital, du- fará em meados do mes

rante as ferias escolares mo meso

isto é, nos meses de De As candidatas convo

zembro, Janeiro e Feve- cadas pelo D E. terão a

reíro. passagem de ida e volta

Poderão matricular-se por conta dos cofres pu-
------------ blicos do Estado, e per-

"MINf\S BRRZIL" ceberão a diaria de Cr.$

15,00, durante a vigencia
do Curso.
Pedimos dar ciencia �

..,..,._"..,....,._,.'�...,....,,__.......�,...,....,....,�
..................................................................................

desta, aos seus subordi -
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

nados, e a quantos pos
sam se interessar pelo
Curso de especialização
de referencia e, ainda

se possivel, fazer publi
car no jornal local, no

ticias alusivas ao mesmo'

TEM O PRAZER DE OOMUNIOAR AOS

SEUS SEGURADOS QUE FOI NOMEADA

PARA SEU AGENTE NESTE MU�IOIPIO

A Sociedade "Recoi"" Ltda-

Vida Social

Alberto Bartnikowsky

Em Corupá, onde resi

dia e gm�ava de geral es
tima faleceu no dia 14 o

sr. Alberto Bartnikowsky
que contava 95 anos de
idade.

I O extinto deixou 4 fi

lhos, 14 netos e 15 bisne

los.
A enlutada familia e es

pecialmente �o seu filho
Silvestre Bartnikowski a

presentamos nossos pesa
meso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DE 10 DE SETK\1BRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO

--

- CORREIO DO POVO - JARAGUÁ DO SUL, - SARADO, 27-10 -1945

t;.������' lírílndl! LiquidílCãoQuereiS, -:-,

" durante pO dias

Comprar
Barato?.

B Retalhos e Sedas por
"preços PopulRres _

� IRftll�II�A IJ��II
I de d Sul' �

Avenida Getulio Vargas,

1(;16Carforio Eleitora Jaraguá o

_ ENTREGA DE TIrULOS _,
J���� Casa ERICO BHUHNS

Rua Cei. Emilio .Jourdan, 62

� ������ .JJ&RAGIDÁ DO §IDL

r � CortH�ores �e � � Fabrica de Móveis

Iui�ro - Hmelihonos "São Jerge"
- Artígo extra - Especialidade em

ca-ICr$ 50,00 deiras de palha tipo rus-

V. S. encDntrará na� tico,
.

marca INDIOENA.
_ Casa Real - Artigo confortavel,

ele-I
" gante, acabamento esme-

rado, qualidade superior e Após lembrar-se do que lhe falta

�i.::::::�:::�������it:::::ti!l�li preço módico. V. S. dirá:-!

�..
Peçam informações e::� ::

f t f "Onde, comprarei um artigo bom,III Banco Popular e Agrícola II
o ogíicha/ie; Sant'llnna igual ao melhor, e um pouco mais

g Do Vale do Itajaí - ·Matriz: BLUMENAU g CORUPÁ - (ex-Hansa] barato ???"
Santa Catarina

:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul :: End. Tel. "Indígena"
:: :: Agente em Iaragué do Sul:
:: ::

, Sehulz & ,Cia:' Ltda.
..

ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS 1.:�.:1 Rua CeI. Procopio Comes
DepDsitDs CDm J'uros� ti disposição-(sem limite) retirada livre 2% l de Olíveira, 99

t::::::::·� C. Postal, 12
..
í disPDSiçãD cDnta especial-(s/fimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
com retiradas semanais sern avlso até Cr$ 20.000,90 • . .. 5%

::� ����it��i��� ����g��od�Zri�/r::;a�:; ���O'���'/� g_r�e���J��OO 4% tEl ','.:::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::�\••

mjaviso prévio de so dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/.

!::1
ii

:: Dep. a praZD fiXD-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/. gl C I M E N TOllDeverá ser dado o avíso previo de 2 meses para retirada. �::.1.�:::� o o O O O O .i:::,�::.'.. Dep. pDpulareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti-
radas semanais sem evíso até Cr$ 1.000,00 5'/. .. :: .--------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� I:: Dep. IimitadDS-(Limite até Cr$ 50"'.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com:: ACABADE!l I

.

....
retiradas de 2.000,00 cruzeíros, semanais sern aviso .... 5 1/2'/. ;; !::::::.':::�:::. F:c.f!r\J,f!I�.��.&t�.,Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com RECEBER

:: retiradas sem avíso até 2:000,00 cruzeiros semanais. / ..... 6'/.
:::: E ngenho CALCADOS

1
Fazltodas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos, :: ::

,
O:: passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. ate. ••••

RAU!!::
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ !ij ii

" ·

l:\:::::i�::�;�::;';::�:��;;:�� L",,�::::,::::�:::�J I I R G O

PAG.4

Que, não está fazendo LIQUIDAÇÃO,
porque não é época fazer liquidação, mas

que, apesar da constante alta nos preços
da Mercadoria, está vendendo por preços

verdadeiramente baixos.

Poupe seu dinheiro, comprando
FAZENDAS E ARMARINHOS na

eaSA S81g1

I. I. '

DESNATADEIRAS
Suecas e Americanas

MANUAIS DE 50 0480 Procure a conhecida
"

Á transmissão de CASA SONIS
1 3
O

a
O

O O
O

=

O

COIn_ e Indústria

Germano Stein S. A.

LITROS

HORARIOS

joinville
Cánoinhas

São Francisco

Mafra
Blumenau

Porto União

De ordem do Exmo. Sr. Dr. Iuíz Eleitoral desta
17' zona, comunico aos ínteressados que os titulas
eleítoraes ertão todos prontos pare entrega, devendo
ser procurados das 8 ás 12 da manhã e das 15,50
às 17 horas. .

.

Para boa ordem do serviço, os titulos deverão
ser procurados com a maxima brevidade possivel.

Jaraguá do Sul, 24 de Outubro de 1945.
"-

O escrivão eleitoral: NEY FRANCO

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Balancete da RECEITA ORÇAMENTARIA, referente ao mes de Setembro de 1945

- ARRECADAÇÃO
Anterior Do mês

Codigo
Geral TITULOS

Total

RECEITA ORDINARIA Cr.$ Cr.$
TRIBUTARIA

a) Impostos
0.11.1 IMPOSTO TERRITOIlIAL 22.481,50 1.256,60
0.12.1 IMPOSTO PREDIAL 4I.60(),00 11220
0"7.3 Imposto sobre Industrias e Profissões 108.433,80 101.693,4u
0.J8.3 Imposto de Licença 173.525,00 6.808,70
025.2 Imposto sobre exploração Agrico!a e Industrial 147·416,20 2.647,50
027.3 Imposto sobre Jogos e Diversões 1.206,30 26c,ou

b) Taxas
1.21.4 Taxas de Expediente 2.636,00 278,00
1.22·4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos 4.493,90 811,50
1.23.4 Taxas Je Fiscalização e Serviços Diversos 9·954,00 32,00
1.24.1 Taxa de Limpeza Publica 12.989,90 26,�0

PATRIMONIAL
2.01,0 Renda Imobiliaria 1.230,00 25°,00
2.02.0 Renda de Capitaes

RECEITAS DIVERSAS

4.12.O Receita de Cemitérios 8.790,50 1.839,50
RECEITA EXTRAORDINARIA

612.0 Cobrança da Divida Ativa 1.921,40
6.21.0 Multas 3.598,80 817,70
6.23.0 Eventuais 1. 512,00

SOMA CR.$ 541.789,3° 117.833,90
Saldo disponivel do Exercicio de 1944

Cr.$

23.738,10
41.7J2,20
211 127,20
180.333,70
! 50.06,,70
1.466,,0

2.91400
5.305,4°
9.986,00

1 �.016,70

1.480,00

1.921,40
4.416.50
�. 512,00

659.623,20
167·222,,0 .

826.845,5u
\

.Contadoria da Prefeitura Municipal de Taraguá do Sul, 6 de Setembro de 1945.

Com, grandes descontos de 10%, 15% e 20%.

Sedas, brinquedos.
PERFUMES
Artigos de inverno

CASACOS DE LÃ (p/senhoras)
Lãs em metro para casaco

com 20% de desconto
.

RISCADINHOS
Lumier

TRICO'LINE

•

Linhos para vestidos
CORTINADOS
Lamé
TERNOS FEITOS L in o n

VOAL c/15% de descontoTobralco

Brins, Riscados, Casemiras, L i n h o s, Albene,
Chapéos, Camisas, Pijamas, Capas e Blusas p.
homens e senhoras, Astracam e os demais
artigos existentes, na loja, com 10% de desc.

Aproveitem o grande desconto
durante estes dois meses, isto é,
comprar muito p/ pouco dinheiro

Meditando curto espaço de tempo,
V. S. lembra-se que tem' necessidade
de algum ertigo.

J�lue"s' CHAPEOS, CAMISA, ORAVATA,U • 1 BOM CORTE DE CASEMIRA,
== 1 PAR DE MEIAS, etc, etc.

Cavalheiro!
A resposta que V. S. encontra é esta:

x = compr�rXeconomia = CfiSß-IO ß I fi Sartiqo bom
,

Tudo o que eu quizer, qualquer artigo para
homem, senhora ou criança, encontra-se à
venda na CASA-TOBIAS, pelos menores pre
ços da praça, alem de grandes abatimentDs especiais.

-

CASA-TOBIAS R. Prs, Epitaelo Pessoa, 652
J Jaraguá do Sul

�ã� �� 'm�I��r�� �
mai� �arat� � )
......_---

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEQAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1002 - Alfonso Konel-bras. requer transf. imp. de OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
uma bicicleta vendida á Ervino Porath. Idem. 00

. 00
1003-0smar Schmidt, requer transt. imp. de. um 00 Adolt Herm. Schultze 00
automovel particular, vendido a Germano Gasehe. � MARCENARIA EM GERAL

�

Idem idem. � �

O J K I b t f· t
� . Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �

1 04- oão anz er- ras. requer ransr. imp. erre- � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �
970-Artur Eggert-bras. requer licença para cons- no vendido á Rodolfo Oesctreich. com a area de zes zss

truir um xiqueiro, nos fundos de seu terreno, pa- 710 mtsã. sito á estr. Ribeirão Molha. Idem idem. 00 00
ra criação de suinos, mediate assinatura do termo 1005-José Satanellí-bras. requer transf. imp. ter- 00 INSTALAÇÕES �O.MPLETAS DE: �de promessa. Oomo requer. reno adquirido de Oatarína �t(. Wensersky e Fi-

00 D t
10

ornu anos ".

974-0sw.aldo Gumz bras. requer licença para exe- lhos, com a area de 2 mts2. sito a rua Mal. Deo-
� Salas, de Iantar �

cutar diversos reparos e pintura externa na sua ca- doro da Fonseca. Idem idem. 2Z:S Copas �
sa á rua Abdon Batista; zona sub-urbana. Idem. 1006-Veneranda Lorenzt-bras. requer transí, imp. 00 Escritorios 2Z:S

970-Bertoldo Hornburg-bras. requer licença cons- terreno adquirido de Domingos Tamanini, com a 00 .Moveis rusticos e outros. 00
truir um mousoléo na sepultura de Germano e area de 251.532 mts2. sito a estrada ... .Nova Hansa. 00 00
Emilia Hornburg. inhumadas no cemitério munici- Oomo requer. � MOVEIS AVULSOS COMO: �

paI de Itapocú-Hansa. Idem. 1007-Ida Baohmann-brasileira, requer transf. imp. � Cadeiras �
977---Francisco Fedi-bras. requer licença construir terreno. vendido á Oswaldo Glatz, com a area de � Poltronas fixas e giratorias �
cerca de sarrafos no alinhamento de sua proprie- 75.025 mtrs2. sito á estrada Macuco Pequeno. Idem. 2Z:S Mesinhas de centro e para radio 2Z:S

dade á rua Preso Ep. Pessôa n: 1110, mediante as- 1008-Frederico Gomes-bras. requer transf. imp. 00 E entre muitos antros. a 00
sinatura do respectivo termo de compromisso. Idem. de uma casa de madeira vendido á Antonio Passe- 00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
978-Henrique Karsten-bras. requer licença para rino, situado n/cidade á rua Domingos R. da No-

00 Af d I f ienci b tite

t
.

/ I' d
..

I va. Idem idem.
ama a pe a sua e IC encia, su s �

recons ruir s casa, em a venaria e tI]O o, na sua � indo as Oaixas Registradoras du �
propriedade á estrada Tres Rios do Sul Idem. 1.009-01ibio Müller-bras. requer anotações devidas � elevado custo.--------- �
979-Abelardo A. Verbinan-bras. requer licença cons- pera e/firma individual, p/rer sido dlstrada a Iirrna 2::õ:S �

truir Uma casa de madeira, p. moradia propria, no Gresslnger & Müller da qual era um dos socíos e 00 964 75
., �

seu terreno sito a estr. Nereu Ramos, Zona rural. assume o ativo e passivo da mesma, que continuará
RUA. RIO BRA.CO, - TBLEFONE, ': • zss

Oomo requer. a explorar o mesmo ramo. Idem idem idem. 00 Jaraguá do Sul .

. Sta. Catarina 00

981-Empresa Auto Viação Catarinense, requer, Ii- 1.011- Fabrica de Fumos Cenrenarios Ltda. requer 00 00
cença para construir uma residencia, em alvenaria licença construir, uma cerca de sarrafos no seu ter- OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO
de tijolo, na sua propriedade, sito á rua Gumerci- reno á rua Angelo Piazera. Idem idem idem.

.

��<::=c::::::::..:::::::=:::::::.c:::::::oc::::::>c:::::-::::::::=c::::;::. c::::::::ac::=::-�
no da Silva, tudo de acordo com as plantas anexas l.Ü12-Artur Eggert-bras. licença construir uma casa O OIdem idem idem.' em alvenaria de tijolo, situado ne esquina da rua

982-0srnar Schmidt-bras. requer baixa do imp. s/ Cél Procopio Gomes de Oliveira. Idem idem. O c...�
um carro de mola um animal P9r ter vendido pa- 1.013-Afonso Becker-bras. requer transf. imp, terre- ? /'

ra fora deste município. Idem idem idem. no vendido á Vitorio Gretter, com a aree de 3.052 O c...'; O
983-Procopio Pereira Lima Junior-bras. compro- mts2. sito á estr. Nova Retorcida. Idem idem.

O ;� Diversos oficiais e

prietario, requer licença mandar construir um te- 1.014-Placído Satler-bras. requer rransf. irnp, rerre- �� •

ilheiro nos fundos da casa n' 180, sita á rua Domin- no comprado d� Faustino Dem�rchi, com a area de

O .o� aprendizes na
.

gos R. da Nova, nesta cidade. Idem. 1.250 mt2. sito a estrada Iaregué. Oomo requer.

� �983(a)Alexandre digo João Alexandre Zacko-bras. 1.015-Alvaro Bertoli-bras. requer transf. irnp, terre- O FABRICA DE CALÇADOS
requer transf. imp. terreno vendido a Albano vendido a Augusto Sorti, com a erea de 300 mts2'1Krutsch, com a area 18.600 mt2. sito a estr, Jara-« sito a estr, Retorcida. Idem idem. O de ccWalter Schuhmachern Oguá Esquerdo. Idem idem. 1.016-Artur Blsoní-bras. requer licença de aberto

984-Walter Krutsoh-bras. requer transf. imp. ter- �ara estabelecer-se c�m casa de Gêneros alimenticios, () sita a rua Mal. neodoro n. 192 - (fundos; �reno vendido á Adolfo Krutsch-bras. com á area a estr. Ilha da Flgueíre. Idem.

de 12.500 mt2. sito a estr. Itapooú-Hansa. Idem. 1.017-Bruno Mahnke-bras. requer licença pera esta- O :PAGAEISE,BEM

.
985-Erico Borchardt-bras, requer transf, imp. ter- belecer-se com uma Empresa de Transporte de cer-

O
Igualmente emprega-se pessoas que

reno vendido a Oscar Bodenberg, com a area de ga, Idem idem. tenham interessse em aprender O
23.750 mt2. sito á estrada Ribeirão Aurora. L018-Germano Níenow-bras. requer baixa imp, s/ O f

.

986-Adolfo Krutsch-bras. requer transf. imp. ter- carpinteiro, por não desejar mais continuar com es-
este o ICIO. O

reno adquirido de Oatarina J. Sousa, com a area se profissão. Idem. ��c::::::::ac:::::::..:::::::=c::::::::=c::::::..,:::::::=c:::::>c:::=>c::::::=c::::::=c::::::::"c:::::::.�

de 56.250 mt2. sito a estrada Itapocú Hansa. Idem. 1.019-Ricardo Volkmann-bras. requer transf. imp. de
987-Pedro Estecketter-bras. requer transf. imp. s/ uma ôerrarta á esrr, Rio Cerro, vendido á Volkmann

botequim e restaurante comprado de Elisa Schroe- Irmãos. Idem.
der Quadre, sito á Avenida Getulio Vargas (Coru- 1020-Erwino ôchrnidr-bres. requer baixa pera o

pá). Idem idem idem.
'.

proximo exercicio de 1946, dos impostos s/ alfaiata-

988-000perativa Mixta de Laticínios de Oorupá, ria a esir. Gllribaldi, por não desejar mais continuar
em liquidação: Requer, baixa fabrica de queijo e com esse ramo. Idem idem.

manteiga à estr. Ano Bom, casa comercial sita a 1022-Alex Barg-bras. requer transf. para si nome

rua Duque de Oaxias s/no e filial na estrada Isa- imp. barbearia de Edgar e Alex Barg, sita a rua

bel. e comunica o novo enderQço sito a rua Nereu Mal. Floriano Peixoto. Idem idem.

Ramos, s/n residencia do sr. Oarlos Jantsch, liqui- 1025-Bruno Gessner-bras. requer transf. imp. terre

dante nomeado pela ata da ASSEMBLEIA GERAL no vendido á José Salai, com a qrea de 256.300 m2.

EXTAORDINÁRIA de 27 de julho do ca., e assi- sito a estrada Garibaldi. Idem.
nado peIn representante do Serviço da Economia 1025-0scar Dornbusch-bras. requer licença recons

Rural, para ql1e sejam feitas as anotaçõe§l de direi- truir s/ cerca de tela de arrame frente s/terreno, sito
to. Oomo requer. a rua Presidente Ep. Pessoa' n' 868. Idem.

989-0ustavo Likfeld-bras. requer licença para 1027-Clemente Kopp-bras. requer transf. imp. de

construir mausoléo na sepultura de seu filho Gus-- um carro de lavoura, adquirido de Harri Radünz.

tavo, inhumado no cimiterio municipal sito a séde Como requer
Idem idem idem. 1028-Walter Prochnow-bras. requer transf. imp. ter- João Zacko
990-Erich. Brosowski-bras. requer transf. imp. ter- reno vendido á Vitor Radünz, com a area de 750 P Ele, brasileiro, solteiro,

1 . roprietario
reno comprado de Francisco Brosowski, com á a- mts2. sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca, n/cidade lavrador, domiciliado e re-

rea de 120.000 mt2. sito a estr. Isabel. Idem. Idem idem idem. IBI.at sidente neste distrito, sen-

991-Willy Brosowski-bras requer transf. imp. ter- 1029-Erwino Ehlert-bras. requer transf. imp. terre-
'. do filho legitimo de Jacó

reno comprado de Ericg Brosowski, com a area de no vendido a Jacób Campigo'tti, com a area de De ordem do sr. Pre- Gesser e .de. Margarida
50.000 mt2. sito a estr. Isabel. Idem idem. 6.138 mts2. sito a estrada Ilna da Figueira. Idem. feito Municipal torno pu- Gesser.

992-0arlos Rutzen-bras. requer transt imp. terre- 1050-João Bruner-bras. requer transf. imp. terreno blicn que durante o mês Ela, brasileira. solteira,

no comprado de Pacifico Ferazza, com a area de

I
com a area de 17.000 mts2. sito a estrada Ilha da de Outubro, arrecada-se' lavradora, domiciliado e

231.500 mt2. situado a estr. Rio Paulo. Idem idem. Figueira. Idem. na Tesouraria da Prefei- residente neste distrito,
993-José Holler-bras. requer transt imp. terreno 1031-Erich Ehlert-bras requer liceça p. construiI' tura Municipal de Jara- sendo filha legitima de

comprado de Joaquim de Vitorino de Moura, eom um mausoléo na sepultura de Auguste Seifert Ehlert, guá do Sul e na Inten- Carlos Schroder e de

a �rea de 37.500 mts2. sito á estrada Serra do Boi inhumado no cemiterio municipal, sito a estr. Rio denCla de Oorupá, o im- Paula Schroder.

ldem idem.
.

da Luz. Idem. posto Predial, relativo ao

994-Francisco Brosowski-bras. requer transf. imp'11032-EgidiO
Buzzarello-bras. requer licença para fa- 2° Semestre.

terreno comprado de Erich Brosowski, com á area zer um pequeno tapume para uso industrial, no Ri- Não satisfazendo o pa-

de 94. 000 mts2. situado a estrada I8abél. Idem. beirão das Pedras Brancas. Idem. gamento no referido mês,
995-Germano Schutz-bras. requer transf. imp. ter- 1054-Lothar Sonnenhohl-bras. requer licença ane- ficará o contribuinte su

reno vendido. á Pedro Pinheiro, com a area de xar ao seu estabelecimento comercial, uma secção jeito á multa de 20% 80-

135.632 mts2. sito a estr. Itapocú-Hansa. Idem. de secos e molhados, a rua Mal. Deodoro da Fon- bre o imposto no primei·
996-Felipe Brandes-bras. requer transf. imp. ter- seca. Idem. ro mês, sendo então fei

reno, com a area de 520 mts2. situadú a Av. Ge- 1035-Altino Pereira-bras. requer licença pard man- ta a cobrança judicial
tulio Vargas (Oorupá), comprado dá Oonstante dar executar diversos concertos pequenos internos e mente.

Henacki. Idem idem. externos na sua casa sita a rua Elisa Stein. Idem. Tesouraria da Prefeitu·

997-Frederico OUo·bras. requer licença para cons- ra Municipal de Jaraguá
truir um xiqueiro, para criação de suinos, nos Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguá do do Sul, 3 de Outubro de

fundos do terreno, sito á rua Rio Branco. Idem. Sul, 6 de outubro de 1945. 1945.

998-Alberto Schulz-bras requer trausf. imp. terre
no vendido á Pedro Pinheiao, com a area de
92.500 mt2. sito á estr. Itapocú. Idem.
999-Eugenio A. Nicoluzzi-bras. requer transf. imp.
terreno comprado de Francisco Maes, com a area

de 257.300 mts2. sito á estrada Itapocú. Idem.
,1000-Adalberto Grubba-bras. requer licença para
construir uma residencia em alvenaria de tijolos,

•
no terreno de seu pai, situado á rua Preso Ep.
Pessôa, recuado O alinhamento tudo de acordo com

as plantas anexas. Como requer.
1001-Germano Gascho-bras. requer transt imp.
de um caminhãosinho, vendido à Oalixtro Maffez
zolll. Idem idem.

Relação_ dos ReqlJerimentos
Despachados

Em 10 - 9 - 45

lroli-Uer�e
Confortavel carro de
molas, com bons
animais.

Aceita corridas e

viagens.
Conduzido por bu
leeiro perfeito conhe
cedor dos estabeIe-
cimentos e

residencias da praça.

Preços de Tabelá

José Pereira Lima
Secretário

França Vosgerau
Tesoureiro

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES.
COCEIRAS,
F RII E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Artur Müller, Oticial do
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca Taraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos eXigidos pela lei
atim Je se habilitarem para
casai-se:

Edital n 1914 de 18-10-45

Antonio Gesser e Elsa
Schroder

-E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei

passar o presente f'dital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde será
afixado dU! ante 15 dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse o para os

tins legaes. , I

ARTUR MÜLLER-Oficial

Edital n' 1915 de 19-10-45

Leo João Müller e Maria
.

Anacleto

Ele, brasileiro, solteiro,
ferroviário, domiciliado e

residente nesta cidade, sen
do filho legitimo de Rey
noldo Müller e de The
reza Müller.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente nesta cidade,
sendo filhä legitima de
José Anacleto e Manuela
Machado Anacleto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGENTE§ LO(jAIS
.

'

A 'Comercial Ltda.' Edital· Convite
IARAGuA DO SUL

Sã'o convidados a comparecer com urgencia no

cartorio eleitoral desta zona, os eleitores abaixo
relacionados: -

Artur Ferreirra de Paula Conrado Pinter
João Batista Edgar Braatz
João Gonçalves de Araujo Fritz Hass
Henrique Roberto Mueller Germano Braatz
Luiz Crispim Henrique Pinter
Pedro Engel José Cruz
Walter Huhn Oscar Silverio
Frederico Barg Rodolfo Dallmann
Sebastião Campos Artus Gumz
Rudolfo Hospodarch Otavio Hínrz
Antonio Pinheiro da Costa Francisco Marli')
Ludgero Pedro Camacho Antonio Wilson de Aviz
Alwin Labes Luiz Procopio da Maia
Eugenio José Ballock Avelino Iesuíno
Rui Fellipe Frenzel Bernardo Wirth
Theodoro Roeder João Correia
Iuvenal Soares Vergilio Chiodini
Erich Mielke • Alberto Gnewuch
João Martins ,

Dionysio de Assis Pereira
Hugo Braun
Angelo Berti
Antonio Martins
Henrique José Rocha
Manoel Raymundo
Ernesto Lemke
Guilherme Konell
Luiz Hornburg
Mertha Schulze Fischer
Maria Faguudee
Helena Rainjach
Emilio Blank Junior
Alfredo Hauemann
Domingos Sansan
Adolfo Lehrnerr
Alfredo Mueller
Guilherme Radunz
Erwino Zilzdorf
Hílberto Radunz
Emilio Krenke
Aristides Veloso
Arthur Planinscheck

®t@) @f@) Ç®r® @i'@
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando an

f a rma c ia Nova
de ROBERTO M, HORST

a que, dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGuA

@..;.® @..;.® @..;.®�

Nota forense. Foi confir
mada a sentença do Dr.
Juiz de Direito desta co

marca que manda a fir
ma Sociedade Aguarden
te Ltda.. sucessora de
Calopreso & Cia., pagar
ao seu empregado Vi
gando Menslín a quantia
de Cr$2.934,70.

Estalistica. Segundo da
dos da estatístíca feita
em I: de setembro de
,1940, existiram em Jara
guá 11.722 pessoas maio
res de 18 anos. Destas
sabiam ler e escrever

8.862, sendo 4.716 ho-

I
mens e 4.146 mulheres.

DECRETO DE 3 DE
OUTUBRO DE 1945

o Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, resolve:

NOMEAR:
De acordo com o art. 15
item II, do Decreto-lei
n. 700, de 28 de Outubro

de 1942,
VERDI FRANCISCO LENZI,

para exercer o cargo
de Almoxarife, Padrão,F'
do Quadro-Unico do Mu-

cipio.
Comunique-se

as)-Leonidas C. Herbster
Prefeito Municipal

Ass O C i a ç ã o Atlética B a e p end í
..... -_

,
.

ßssem�leia fierol
Or�inori8

Convocação
De ordem do sr. Presidente e, atenden

do ao disposto no art. 24 do Capitulo V dos
Estatutos desta Associação, venho, por in
termedio deste, convocar os associados pa
ra-o Assembleia Geral Ordinaria, a reealí
zar-se dia 16 de Novembro vindouro, às 20
horas em sua séde social, para tratar do
seguinte: -

1. - Prestação de contas da aluai diretoria;
2. - Eleição de nova diretoria;
3, - Tralar de outros assunlos que virão aparecer. -

ANGELO PIAZliRA
2. Secretario em exercicio

De ordem do Exmo. sr. Ministro da Agricul
tura, faço publico que dentro do prazo de 90 días
a partir desta data, a Divisão de Terras e Coloni-

LOCAIS zação com séde á Avenida Graça Aranha, 226 -

do registo civil foram 8' andar interessados em acolher familias de ímí
inscritos os seguintes grantes de procedeneía européia.
nascimentos: Irineu f. de Visa o Ministerio, com essa iniciativa enca

Artur Lemke; Evalina, f. mínliar para o meio rural brasileiro, operarios
de Erich Schwarz; Odila, agriculas e artífices das diferentes especialidades.
f. de Amando Stahelin; As pessoas .ínteressadas deverão dirigir-se
Raul, f. de Abrão Teows. por carta, ao Diretor de Terras e Colonização, no
Osmar José, f. de Henri. Endereço indicado acima ou aos Exmos. Secreta

que Tissi; Isolde, f. de rios de Agricultura nos Estados, da quäl farão

Artur Ullmann; Maria Te, constar.
resa, f. de Octavio Hintz; a) nome e endereço;
Maria, f. de João Felicio; b) area e localização da propriedade;
Maria, f. de Daniel Preso c) distancia da estação da estrada de ferro

tini; Iria, f. de Alfredo porto fluvial ou maritimo mais proximo;
Porath: I d) nacionalidade que prefere:
No �esmo cartorio to- f) qual a modalidade d� ajust� que pretende

ram inscritos os obitos fazer com os operarios agrícolas ou com

de Avelino, filho de Hel- operarios especializados - (carpinteiros, mecanico,
muth Duwe e Maria Lui- tratoristas, etc ...
za Demarchí, filha de g) qual o salario que pretende pagar;
Germano Demarchí. h} qual o numero de famílias que deseja.
Casamentos; Hoje, na sala O mínlsterio da Agricultura confirmará o re-

das audiencias, serão ce- cebimento das propostas e ajustará com, os pro
lebrados os casamentos ponentes o encaminhamento desejado compra
do sr. Evaristo Aldrova- metendo-se a promover junto á repartição com

ni com Emilia Bassani e petente, o transporte das famílias de imigrantes,
Hermann Heinrich Wit-- do porto de desembarque até a estação de es

thoeft com dona Gertru- trada de ferro ou porto fluvial maís proximo, sem

des Berta Larsten. despezas para os interessados.

Rio de Janeiro, 28 de Setembro de 1945.

(ass) - GIL STEIN FERREIRA
Diretor do D.T.C.

NOTAS
Aniversarios. Dia 29 pas-

sa a
.
data natalicia da

snra. Lidia Maffezzolli,
agente Postal em Coru
pá e a esposa do nosso
amigo Willy Maffezzolli,
agente do "Correio do
Povo" naquele distrito.
- Tambem no dia 29

fazem anos o sr. Lauro
Braga, o arboricultor
Alvino Seidel, de Corupa,
e os meninos Sergio Oli-

. veira e Ernesto Lach e

a sra. viuva Luisa Dou
brawa.
No dia 30, dona Erna

Colin Mahfud e a senho
rita Ingeborg Voigt.
No dia 31 faz anos o

sr. Leopoldo Seidel, im
portante arboricultor em
Corupá.

Publicação U.C. No proxí
mo numero iniciaremos a

inserção de publicações
envi-ada pela Junta Na
cional da Liga Eleitoral
Catolica, do Rio de Ja
neiro

Registo Civil. No cartorio

Expedinte. Por falta de es

paço deixamos de pu
blicar no presente nú
mero uma carta de um

leitor referente a situa
ção financeira do muní
cipio e as estradas, o

que faremos no proximo
numero.

Empregada
Paulo, creclsc-se de uma

� s 21.b ä (Ü) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade

F!I"itz Bartel

- Para familia distinta de São

boa empregada... Informa "MEDICAÇÃO AUXILI-
AR NgATá1�'if�,ENTO"noDeiem neste or�õo

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

AssociaçãoAtléticaBaependí
çães na loja do snr.

INACIO LEUTPRECHT

==,--------------�

t UMA DOENÇA ."Avl••INA
MUITO ..RIGO.A "ARA A FA

MíLI'" Ir ""'R'" A "...C.... COMO
UM !!10M "'UXILIA" NO TR ...T... -

M(li:NT'O D�.SE GR ...NDE P1..AGEl..O
U.E O

Seção Tenis -
-

A manhã de 20 do
corrente trouxe a mor

te um exemplar lar Ja
raguaense. E que falecia
o sr. Fritz Bartel. velho
morador do municipio,
para onde viera, com o

seu irmão Willi, com

tenra idade.
O falecido contava 60

anos de idade e era es

timadissimo em nosso

meio, pois possuia um

carater exemplar e bon-,doso coração. t
Ainda profundamente abalados com o choque,

Deixa viuva dona Ca� porque passamos, comunicamos aos nossos paren-

tarina Bartel e os se-
tes e amigos, o falecimento do nosso querido

guintes filhos: Frederico I
ESPOSO E PAI Fica terminantemente

Bartel Junior, casado' Augusto Rícardo Fritz Partei proibido passar e caçar

I K' em meus terrenos porque
com dona A ma rem 1 que o bom Deus chamou ao seu Reino no dia 20 do estão sendo c aus a d o s
construtor nesta cidade;

I'
'

corrente grandes furtos de mudei
Adolfo Ba tel casado Externamos nossos agradecimentos aos que nos acampa-r , h' d t

.

fi h ra I10S meus terrenos, que
,com dona Linda Costa n aram nesse uro ranse, enviaram ores e acompan a-

ram o corpo até a sua ultima morada. ficam em Duas Mama!':
Bartel comerciante á es-

�,

Agradecemos tambem os srs. Dr. Alvaro Batalha, pelos It
.

h C t
trada Schro eder: Walter id d d' d d t íermid d P d apocusm O. on ra os

"" CUI a os
.
ispensa os uran e a en errm a e, e rev. a re

Bartel, índu tríario; Ber- Cristovão Termer, pelas confortadoras palavras. infratores agirei judicial-
toldo Bartel casado com tei Filh.

mente.
� Vva. Oatharina Barte e,LT? os

dona Maria Kochler Bar- Duas Mamas, 28-9-45

tel residente em Itapo-- ANIBAL TOMAZZELLI
cusinho; Alfredo e Alvi -

-------------
�--------------------------------_

no Bartei, solteiros, In
dustriarios; Maria -Barte I
Fodi, casada com o sr.

Jose Fodi, residente a

estrada Itapocú e Frieda
Bartel Hohl, casada com

o sr. João Hohl, residen
te em Guaramírím.
A enlutada família

nossos sentidos pesames,

- :

Os diretores da seção de Tenis da A. A. Bae

pendi convidam os seus associados para tomarem

parre no torneio intimo que realizar-se-á no mês de

INovembro proxirno, por ocasião da íneuguração das
novas Instalações no campo de tenis, e cuja data
será divulgada oportunamente .•

Os sacias, de arnbos os S'exos, que desejar,em
tomar parre no referido torneio, deverão inscrever-se
até' o dia 51 do corrente mês, no livro que para esre
fim encontra-se na sede da seção de tenis.

Os diretores

�--------------------------------

"EuMAn....

ItScR6FULA8
ESPINH....

FISTUi.M

úLCEftM

ECZEM....

I'E"ID....

."""T"oe

NANCH....

Agradecimento
.. ELIXIR DE NOGUEIRA"

CONHItClDO HÁ IS .....05 .'"

V_OE-" KM T�DA ,.",ne; .

AVISO

COIIRA CASPA,
GUEDA DOS CA

BElOS E gEMAIS

HECCOES DO

�UURO CABElUDO.
T_Ô� (é:O:$.Á'I' I_!.;{R '

.P·OR .. E�CELÊ;NCIA

sta-'3Ã� ytRCtAt
.. '.

Esp ECI.AL IDADE

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

\
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