
I cord�� durante a guerra
e', destmados a prever a

defesa mundial. O Brasil
concordou também' em

pagar todas as despesas
de frete terreste e marí
timos, bem como outras
despesas de transportes

C�A�I�X�A�P�0�ST�A�L�,�Í�9��������D�i�re�t�0!�r�:�A�R�T�U�'�R��M���Ü�L�L�E�R���-��F�u�n�d�a�d�o�e�m�1�g�1�9����������T�EL�E�F�0�N�E��N�o.�3�9 e anuiu tambem em que
esse material não será

N. 1.360 transferido ao governo
-- = =;;;i;;;;;;===-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ de um terceiro país, sem

Socorro á 'Europ·a Nolas ���:i����e�;:,����iOdO
o senador Hamilton

F
•

te.. Nogueira o grande lea-
,

am Ina. N
der catolico eleito pela

,

O 11- C '1- a s
U.D.N., fez na eJonstitu-
inte a brilhante defeza

I

Como haviamos anun- comunidade evangelica de morrer de fome se a ce- do projeto na parte que

ciado, chegaram dia 10. a Porto Alegre, os quais es- ridade cristã dos outros se refere ao dívorcío.

Iaragué o rev. Padre Hen- tão encarregados de or- povos não lhes derem a
Para o Ceará viajou decreto' que estabelece Depois de demonstrar

rique Pauquet, S. J. e o gan'sar os Comités de ma-o equil ob a m
D. Jaime Camara, Car- novas normas para a a indole cristã e especí-

u I I, o que s r e
deal do RI'O .de Janeiro. I

.

do I '1' t
snr. Willy ôiegrnenn, da Socorro a Europa Famin- seus lares, um gesto de ei o mqui ma o. almente catolica do nos-

ra.vnos Estados de San- compenetração de amor
Em sua companhia via- Consta que os alugueis so. povo, justificou que

------,----.. 1
ra Catarina e Paraná. ao proxlrno, como man- jou � sepador. e leader de 1941 poderão ser ma- o referido projeto não é

Registo Civil. no carto- Pela manhã, por inter. da Deus. catol.lcO do RIO; o snr. jorados de' 20'/. nada clerical.
'

rio do.Registro Civil, for ferencia dos rev. Padre Depois da longa, bri- Hamílton NogueIra.. - x�

am inscritos os seguintes Evaldo, representando o lhanre e emocionante ex- ,

Voltando dessa viagem Em data de 1". do cor-

nascimentos: Ademar,f.de vígarío de Iaraguä, do sr. 1 posição do Padre Iesuita e bem p�ovavel. que es- rente foi reiniciado em
Alvino Marquardt;Wilfre- Pastor Waidner, cura e detalhes complemente- I

se �lto dignatário da 1- todo o territorio nacío

do, f.de Ervino Schulz;Sil- Evengelico e do snr. res da grandiosa obra gr�Ja venha a Santa Ca- nal o alistamento eleito

berto, f.de Eurico Lemke; Wolfgang Weege, presi- que encabeçam dados pe- tarm�, seu .estado nat��; ral.
Ingvaldo, f. de Juvenal dente da Associação Co- lo sr. Willy Siegmann e

O, Correio da Manha
.

-x-

Naizer; João, f. de Augus- mercial, foi levada a efei- exibidos as credenciais escreve Gontra? de.sma- FOI complet�mente su-

to Tomelin; Olivio, f de to uma reunião nd Salão dades pelo snr, Interven- tamento dos p�nhelraes, focad? o �ovlmento r�
Andreas Wolf; Altevir, f. Buhr, onde compareceram tor Dr. Lldo Deeke e pe-

em Santa Catarina e Pa- volucíonarío que ha di

Aristides Veloso; Luiz, f. figuras de destaque' do lo snr. Delegado de Or- raná.
..

as rebentou no Uruguay.
de Vidal Ferreira, Hilda, comercio e industria do dem Politica e Social, Em �an�a Catarlp.a, dIZ ' x-.
f. de Vidal Ferreira; Re- munlclpío, alem dos reve- Tenente Timoteo Braz Mo- o artIcubst!l e x I s te m O Departamen�o de Es-

nilda, �, de �ernardo Wa.
rendos Padres Roberto reíra, resperívamente aos

2.345 serrarIas. que tra- tado norte-amerIcano a

chholz, -Elzíra, f.. de Ber- Bramse e Clemente Ding- snrs. Prefeitos e aurorlda- balham com pinho. \ c!lba de anunciar a as-

nardo Wachholz, Elena;, ler. des policiais, foi organl-
Se calcularmos que ca- smatura de um ac?rdo

f. �e 9lemente Mathed�� sada a comissão de An. da; l!ma �eve serI·ar,. �o entre os .Estad�s. Unídos
Joaosmho. j' de Jose O rev. P. Pauquet ex- gariação de donativos 10- mlm�o. é) tora� por día, e o Brasilrelativo a cer

Sch�uer; .Leopoldo, f. de plicou aos presentes a si- cal.
as 2.345 serra�ao 1�.725 ca de 2.00�.000 de dola

�rvlno SIefe�t; �lfred?, tuaçãc de mlseria da po- No dia eeguinte os rev. 3.l'vore!l por- dIa,. 29,3.1?5 res _de equipamento f�I'
f. de Alex ,\owe, Raul�- puleção europeia, onde Padre Pauquet e snr. Sieg- por mes de 25 días _uteI�, necído �or aquele pa�s,
no, f. de RIcardo Mal- milhões de seres huma- mann viajaram pera Ioin- e, por ano de 500 dias u- sob a Ieíide emergencia

quardt; Edla, f. de Guí- nos estão condenados a ville teis, 3.517.500! ôe dermos, e arrendamento, equipa-
lherme Dräger.,

.

a cada hectare dê Ilo- mento esse que já se en-

Obitos. Carlos Ohí, com resta, 'cem pinheiros, te- contra no , Brasil ou que
78 anos de idade, lavra-A, 'B. O',M, .B' A remos um desmatamento foi enconmendado antes - Nós catolicos, quan-

) �or, domiciliado e resí- de 35.175 .hectares de do dia V-J. O acordo, do tratamos da questão
,dente em RiQ da' Luz. pinheiros por ano, só en;t que entrará emsigor i- do casam�nto, distingui-
Alicia ida Piske Planins- Santa Catarina! meCUatàmente refere-seä mós dois 'aspetos:' pri-
check! domestica, com

A'T
A

MICA
' -x- 1.014.000 dolares de equi- meiro, vemos o matri-

42 anos de idade, domi- 'O
. Eurico Nicola, eleito pamento industrial; ..... monio como sacramento;

ciliada e residente em presidente da Républica 137.000 segundo - tudo quanto
Ribeirão Cacilda. italiana, é napolitano, de dolares de equipa- a Igreja afirma está den-

Olandina de Borba, sepdo antigo parlamen- mento aereo e .898.000 tI'O da lei natural, do di-

�om 2 anos de idade, Como já é do conheci- sem equipagens. taro dolares de équipam,ento reito natural. e não foi
fIlha de Manoel Bernar- mento público realizou-se O avião soltou a bom- -X-:- belico. sempre a Igreja quem

l' dino de Borba e de Ino- no dia 1'. a experiencia ba que, segundo os ob- O delegado da pdlicia O Brasil concordou em afirmou a indissolubili-
cencia de Souza.

,

com a bomba atômica no servadores pela televisão, politica de São Paulo pagar, segundo os ter- dade, mas tambem ateus,
Augusto Wild, lavra- Atoll de Bikini. explodiu a cerca de 500 terminou o inquerito so- mos estipulados nos a- agnosticos e pagãbs.

dor, com 67 anos de ida- Com uma preparação metros de altura' de um bre as atividades dos ter-

de, domiciliado e resi- anitecipada" de um aconte- encouraçado. rQsistas japonezes. O in

dente em Rio da Luz.' cimento mais se'nsacio- A bomba afundou 7 na- querito consta de 11 voo

José Murara, lavrador, nal de depois da guerra, vios; deixou imprestaveis lumes de 300 folhas ca

com 74 anos de idade, parece que a experiencia mais 14 e danificou leve- da um, envolvendo' cer·
domiciliado e residente deixou muita gente esta- mente' outros 19" sendo ca de 500, culpadoR, dos
em Retorcidà. p,orada, pois não surtiu que alguns numa distaJi� quais RO serão �xpulsos
Wigando .M a r q uardt, o esperado efei,to Ciä de 3 milhas do local do pais.

com .25 dias de idade, fi- 75 navios de todos os onde a mesma foi deixa- A quadrilha sinistra I . _

lho de Walter Marquardt ,tipos desde os pequenos da cair., 'tinha por fim assassinar A: COmISSa? de Abas-

e de Selma Marquardt. lJarcos de desembarque A nuvem' radio ativa todos os nipons contra- te�Imento baiXOU os se·

João Keller, lavrador, até os encotiraçado� e subiu a cerca de 10.000 rios a "nova ordem" en. gmntes a!os: .

com 71 anos de idade, porta aviões foram ali co,. metros, vista de uma dis- tão reinante no imperio
'- Autorlsar as prefel-

domiciliado e residente locados para a experien- tanéia de 350 quilome- dö sol nascente turas a proceder ao ra-

em Ribeirão Cacilda. ciã, naturalmente todos tros. -x-

'

cionamento do pão;
Alguns dos animais dei. Transportando uma

- Proibir ou restringir
xados a bordo de navios turma de, aspirantes na-

a fabricação de bola

ficaram vivos, especial- vais seguio para o Ca- chas, biscoitos e pães
mente as cabras. nadá o navio escola "Al. especiais fabricados so-

Dentro de 5 a 4 sema- mirante Saldanha". mente com farinha de

nas será feita nova expe- . -x- trigo;
riencia para ver o efeito Dentro de poucos dias --; Mistura de 15'/. de

na profundidade da agua. deverá ser assinado o fubá no trigo; .

- proibir a' exportação
de nata, doce e leite,
uma vez que o produtor
não prove que esses pro

,
dutos não são necessa

rios a fabricação de la
ticinios no Estado.

Conferenciaram longa- velmente. O mesmo decla- -x ' {r::::::;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i

�e��n�:ir�:s.������ ��� ��i�O� �:rve:�1 a�o�:g���� ra����ueL�O�OI��e�e�f� li Correio �o Povo ii
reu amos e Deputado ções terminem nesta se- que por mais tempö ocu- :: ::

Otavio Mangabeira mana. pa o ,cargo, recebeu bio !! Rua MI. Deodoro N. 136 l!
Terminada a conferen- -x-

::::
:: Telefone N' 39 • C. Postal, 19 ::

Cil! os representantes da· O Partido Trabalhista ii JARAGUÀ DO ,SUL
ii

�!o:�:fF��smt�i�o�:� ;!::�:��:Y�!�;�4�}�: ���ra�esmo copsiderada ,1:1 ASS�;�;U�:':;�!L .1.1.viam tratado de politica,' zes o deputado Barreto, -x-

mas apenas da Constitui- Pinto. I No prJximo sabado es-
ii Cr$ 35,00 ii

ção, da qual procuram Como já é do' dominio I tá convocada uma reuni- .,i:.i �1
I 'bi·

DIR. RESPONSAVEL

expurgar qua quer aparetl- pu ico, esse amigo nu- ão do äiretorio da U.D.N. �i a R T U R M U·· L L ER ii
cia totalitaria. mero 1 do ex-presidente neste municipio, para tra- 'ii H I

Quanto ao apasigull- deu a pouco uma entre- tar de "assuntos impor- H !!
mento da familia br&-silei- vista escandalosa, deixan- tantzs". ii GERENTE ii
ra, declarou que as nego· do-se fotografar em trajes Que haverá de novo H Paulino Pedri ii

O DIRBTORIO ciações continuam favora· incovenientes. Essa atitu- por ali? ;',�::::::::,:::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:�i

ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL

UNIÃO
DEMOCRATICA

NACIONAL
�O Dire�orio Municipal da U.D.N. de

Jaraguá do Sul, convoca todos os seus

membr..os para uma reunião à realizar-se
em () do corrente, sabado, ás 191/2 horas
á Rua Presidente Epitácio Pessoa' n. 565
desta cidade.

Nesta reunião serão ventilados varios
assúntos atenientes a vida partidatia, aten·
dendo ás instruções recebida do Diretorio
Central "Seção, de Santa Catarina".

.Outrosim, o Dire�orio torna presente
convocação extensiva a todos os partida.
rios udenistas de Jaraguá do Sul.

5a. Feira, 4 de Julho de 1946 Sta. Catarina

Passando ao campo' da
moral, o senador Hamil
ton Nogueira' confessou
que no seu modo de en

tender, com o divorcio,
um povo começava a

sofrer a corrupção. Re
correndo ao exemplo
dos Estados Unidos, apre
sentou dados comproba
torlos de que, num pra
zo de seis meses, em

dez cidades, para 120.000
casamentos, houve . .

110.000 divorcios. "Uma
familia pode prevalecer
em tal caso" -foi a per
gunta que se seguiu.
O senador Hamilton

Nogueira fez questão,
então de deixar Clara
a posição da Igreja, di
zendo:

PELO
. ESTADO

lhete azul para desocu

par a prefeitura de Gas·
par, conforme ele mes

mo declarou.
, -x-

Em Florianopolis au

daciosos ladrões entra-·
ram na residencia do sr.

professor Henrique Brü
gemann e furtaram, 40
mil cruzeiros e:rp. joias.

-x-

Está
•

em Joinville, por
6 dias, o inspetor de
trânsito João Vieira, que
fará exames de motoris'
tas para obtenção da
Carteira Nacional de Ha
bilitação. ,'Po'litica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROPRIETARIO IIAll
;; O Rua Marechal Deodoro. N. 168 IIR ii
ii
S

!! S
ii

li u
Secção de lavagem, Deposito de Luhrííí- II

T
II

iiT !I c��:�fi�::��s�::�aed:�:::��:S' "E li
IIIIo. '1111 e concertos de pneus. IIN ii

ii ::

\�::::::::::::::�j ;.�::::::::::::::�}

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

bother
•

PAG.2

50nnenhohl
BUA MARECHAL DEODORO, S4l: iii'" TELa 6

JARAGUÁ DO SUL· -, - SANTA CATARINA

TECIDOS EM GERAL

ROUPAS FEITAS

(completo sortimento)
CHAPÉOS (dasmelhores marcas)
CAMAS PATENTES

COLCHÖES .

I

1
.

COBERTORES DE LX artIgo_�
ACOLCHOADOS

fino

FERRAGENS

BICICLETAS

PEÇAS E ACESSORIOS

RADIOS (tipo 1946)
RADIOLAS

MATERIAL ELÉTRICO

APARELHOS ELÉTRICOS

Artigos bons - Preços baranssímos

Ofiaina Illeccnícc
Geral

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"

FRACOS E ANtMJCOB I

T__ I

VINHO CREOIIO'I'ADO
"S.LVE.RA'·

............_

T ...

R ....
8ronqul'"
Escroful... ·

Co"..I�.

� VINHO CREOSOTADO

I
.11: UM .BRADO" .,. 8A6_

�E�I�T� GI�IL
Artur Müller, Oficial do

Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Cataring

Brasil.
Faz saber que compan'ce

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei

afim de se habilitarem para
casal-Se:

N O VB �@!@@!@�@!@@!@@!@@!@@Y@)@!@@!@®Y@®!,®�
� T�ssef Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resíríades

.

�
@. �ODAS AS MOLESTIAS "" ftPHHIlHO RfSPIHftlÓRm �
I . Encontram alivio imediato com c, uso do

�
� ·1 n C O m p a p a v e 1 @

� Pl!ilOfül dI! nogiro Pl!loll!ßll! �
�

I
4) PEITORALMAIS 4::01'llIllE4::IDO 1'110 BRASIL �
@. •
it®@Á®@l@®Ã®@l@@l®�®Ã®@1®@;.@@).@@l@�@)t

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBHIGUEIRA MINANCOPA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta I

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

Proteja a saúde de seus filhos t' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i ernedios

COrPFre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
MINANCllRA para o Sf'U tilhinho.

E um produto des Laboratórios Minancora

- jOINVILLE

Moveis Estolados
..

Edital n. 2056 de 28-6-46.
Celestino João Nieheia-..

ti e Iovlta Rabello.
I Ele, brasileiro, solteiro, .l

lavrador, domiciliado e re-

sidente neste distrito, em

Ribeirão Molha, sendo fi

lho de Luiz Nichelati e de
Emma Menestina Niehelart.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

,
residente ne�te distrito, em
Ribeirão Mdlha, sendo fi

lha de João.Esrevarn Ra
bello e de "Maria Leandro

. Rabello.
.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar apresenk edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

afixado dut ante 15 dias. Si

alguern souber de algum im

pedirnento acuse-o para os

fins legaes.

ARTUR MÜLLER bticiaI

H. KELBERT

SOLDA ELECTRICA E A OXIGEN.IO -

PEÇAS B ACESSORIOS -

APARELHAMENTO MODERNO --

HABEIS PROFISSIONAIS -L.

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone, 40

_:_ Jaraguá I..jo Su I --
PREÇOS MODICOS -- ,

PARA FERIDAS,
E C Z E· MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I'E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

NUNCR EXISTIU IGURL

ja abriu a I "MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRArAMENTO

DA SfFILlS"[illí1 Hu�rg�r --------------�

ii: UMA DOBNÇA ...AvI.....A
MUITO ....u.OU PA"A A "A

MILIA • I'AItA A "ACA. COMO

UM .0 .. AUXILIA" NO TRATA

M_ DItasIr ."AND.P'LA.m..0

u •• o

em Iaragué.
Chapéus, Fazendas, Roupas Fei
tas, Armarinhos, e Miudezas
em geral.
Variado Sortimento!

Preços convidativos!
Avenida Getulio Vargas - Ao lado da Com-

panhia Telefonica.
'

Façam uma visita!
A 1II"lu. •• A....nENTA .0.

I
IN6M._ "O"MA•• TAl. COMO: I

I

rOO�OOOOOOOOOOOO$OOOOOOOOOO�OOOOOOOO I
00 Adolf Herrn. Schultze

. �i
00 . MARCENARIA EM GERAL 00

I
� ��

2:3:S MAMCH1A.

Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da ; lO ELIXIR DE NOC!JEmA"!

i
CIA; INDUSTRIAL DE MOVEIS

00
v�:::-';;c':: ",.'6;; ::"'...o�'.�;

Mantem um. ,estoque l?ermanente de todos (JS tipos 00
,

de MOblhaS, especialmente para escritorio. 00
------=-------

, INSTALA'ÇÕES COMPLETAS DE: 00 ®t@�®Y@) @Y@)
Dormitarias 00 Cure seus males e poupe

Salas de Jantar 00 seu bom dinheiro com-

Cópas. .
00 prando na

Escritori JS

IMoveis rusticos e outros. f a r ma c i a
MOVEIS- AVULSOS COMO: .

C�� ; de ROBERTO M. BORST
Poltronas fixas e giratorias

•

Mesinhas de centro e para radio

�
. _

.

E entre muitos outros, a
a que dispõejde maior

Caixa Registradora marca '�'RECORD" sortimento na praça e ?fe-
Af�mada pela ,sua etiti�ncia, substitu 00 rece seus at�gos a

I11do as Caixas Registradoras de 00 preços vau alOSOS ..

elevado custo.------1I- � Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGUA
.

.

.

zes @Â@ ®;.® ®Ã®�
Toda a MercadorIa á, pronta Entrega; .-

--

00
-

00
LivosNovos

;
RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 � (Edições Globo)

Jaraguó do Sul Sta. Catarina �
� Vende-se na Tip, Avenida

OOOOOOOOOO��OOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
------"--

\

·..-uMATl....

IESC"Ó"UL.M

...... IDAe

" [ftUZ[IRD"

-x-
'

Bem sortida em arti
gos de louças e vidros,
nesta praça não tem ri

val a Casa Real.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comité de Socorro á. co::�:P::::.������=��rp!i���� PRIMEIRO

I timo numere damos abaixo a relação Conforme tudo indica dentro de bre
dos noventa jogadores que 'estão de- ve serão feitos 015\ requerimentos a c.

Eu'ropa Fam -Inta
' ����maenJ�s;���r��sc:m�eeon���ãYo��tos ��i�O:, �'���is�oF ��D�o:::ali��.ns��

"

D. PEDRO II se tudo 'correr bem, pera aproximo
.

_

Adolfo Dunke, João Fernandes, Mar: ano Iaragué também será local de uma

_
cos Jung, Willy Clug, Alfredo Langer, das partidas em disputa da suprema-
Euclides Maffezzóli, Sebastião ôíquei- cia do futeból estadual. Até lá espor-
ra, Erlco Boss, França Maas, Miguel tistas esperemos, conííenres nos ela

Gonçalves, Sebastião Ferreira, Waldi�, boradores da liga, demo-lhes todo o

Maffezzoli, Reynaldo Gonçalves, Jos� nosso auxilio, pois eles irão neeessí

Ticiano Rocha, Gentil Simas, Lauro rar dele, unamo-nos com eles, pois a

Ruck, Oswaldo Fellcío, Agenor Gon - união faz a força e com união tudo

çalves, Erico ôchuerr, José Darnasío, '
irá pare frente.

Martins Souza, Alcides Souza, Arthur -x-

Neumann Francisco Rabock, Antonio Expostas na Casaôrneha. Rodolfo Fey, Vitorio Monteiro,

����. Alves, Claudio Dias, Elpidio da

Buergera "Taça SalACARAI
Arno Müller, Levino Krase, Niralci vador 6ullo"Piazera, Faustino Girola, Waldemar

Maba, Lindoffo Maba, Orestes Murara, t f'
.

e premioEugenio Stahl, Leopoldo ôtahl, .Iustíno e o ro eo qu -

Pereira, João L. Airoso, Amando Em- rá OS aspirantes.
mendoerfer, Vitor B;· Emmendoerfer,
Geraldo Cardoso, Alvano Karsten Olin-

D'
• _. -

da Maba, Luciano da Silva, Arduino omlngo, IOICla-Se O
Murara, Albino Murara, Iuvenal Soa-
res, Jose Cordeiro, Osvaldo Niels, Af· Campeonato Muni--fonso Emmendoerfer, Osni Airoso, Hel-
muth Kienen, Hermenegildo Cardoso, cipal,Hugo Piacetzni, Vergundes Krause, Le-
tore Lombardi, Helmuth Harrsen.

BAEPENDI
Deiarges Costa, Otacilio Ramos, Ma

rio Mahfud, Oito Mey, Hilario Ferra
za, Rubens Costa, Clécio Espesin,
Amadeu Mahfud, Pedro Kopiak, Curt
Nunes. Mario Patricia, Antonio Silvei
ra, Antonio Ruysam, Iuvenal Lino, Jo
ão B. Martins, Manoel Martins, Wal
ter Balock, 'Edmundo Balock, Ingo
Groel, Arcy Soares, José Nunes, Ary
Fruet, Lourenço Ersching, Lucinda Pa
tricia, José Frutuoso, E!pidio Martins,
Augusto- Duerkopp, Heins ,Mahnke,
Hilar.io�Vôígt, Rolando Dornbúsch.

Juizes Inscritos
Antonio ômeha, Ellías Smeha, ROQol

fo Sansão, Juliano ôtínghen, Rodolfo
Fischer, Julio Ramos. IComissão Fiscal
Bruno ôchaíbel, Vitor Schalbel. ôe

me Metrar. Luiz Airoso, Antonio Zim
mermann, Mauricio Koehler.

Comissão Dirigente
Willy Gesner, Edmundo Emmen.\doerfer e Geraldo Merquerdr,

,)

!ii_ E_ F_
SédefCentral em ESTOCOLMO- Suécia

SEDE PARA O BRASIL EM PÖRTO ALEGRE, COLÉGIO ANCHIETA, 4494 -- DE
PÓSITo: DREHER & CIA., EDIFICIO TUPINAMBÁ, AV. JÚLIO OB CASTILHOS, 464.

-x-

.Jéiraguá ,terá
urna Liga

Graças il ajuda de Deus, à benevolência das autoridades e á ge
nerosidade do povo brasllelrp, nos foi passivei, em 6 de junho, embar
car a .prirneíra grande remessa de alimentos, roupas.e calçados pare
il Europa Faminta.

,

Agora esrà em preparação a segunda remessa, que deverá su
perar de muito a primeira' Parte dos meios já está pronta, mas falta
muito; melhor, falta tudo, pois, por mais que façamos, sempre ficare
mos abaixo da avalanche de

-

miséria, que está avassalando a velha
Europa. Segundo. informações dás mals insuspeitas fontes, a subali
mentação nos proxirnos 18 meses crescerá de vulto em vez de diminuir.
Especialmente nesres meses antes da colheita européia, dezenas de ml
Ihões sofrerão falta catastrófica dos meios mais elementares da subsis-
tência humana.

I

Em viste disso, a nossa obra foi ampliada e consolidada. O que
no comêço fizemos como particulares, hole o repetimos, em escala mai
or e mais eficiente, com a adesão e irrestrita colaboração de todos os

homens de boa vontade e coração cristão.
Extendemos o nosso campo de ação pera os Estados de ôre.

Catarina e Paraná. De todos os lados nos advém cartas da rnais entu
siástica adesão. Dor toda a parte serão organizados comités locais,
que deverão funcionar enquanto durar a miséria.

Para falar práticamente: Precisamos, quanto mais, tanto melhor,
de fezendas e roupas feitas; aceitamos roupas usadas, estando inteiras
e limpas. Precisamos, quanto rnais, ranro melhor, de couros e calça
dos; aceitamos calçado usado em bom estado. Precisamos, quanto mals,
tanto melhor, de viveres 'de alto teor alimenticio, como feijão branco e

de cor, carne enlatada, banha, manteiga, óleo, preparados vltamínicos,
Precisamos, enfim, de muito dinheiro, para comprar os generas que não
obtemos direrarnenre e para custear os rnulriplos gastos decorrentes do
Iransporte rnarltirrro. - Os donativos em mercadorias devem ser reme-

.

tidos ao nosso ermazern, onde serão classificados e acondicionados; os
.

donativos em dinheiro podem ser entregues aos zeladores providos de
I'is1as ou eos'mernbros do abalxo-asslnado

"

comité. Onde" füncloúarn
corn'rés locais, êstes se encarregam de todo o necessário.

Cessou a guerra e a mobilização do ódio; chegou a hora da
caridade e da humanidade universal!

Secção Brasileira do Comité' de Socorro à Europa Faminta:
P. Henrique Pauquel. S. J., Willy Siegmann,
Rev. E. Schlieper, P. Balduino Rambo S. 1,
Fernando S. Coutinho.

'

,

Conforme ficou estabelecido na reu

nião 'de 5a. feira ultime será fundada
em Iaragué, dentro de pouco ternpo a

"Liga Iaregueense de Desportos".
Será finalmente realizado o sonho

dos velhos esportistas locais, que era

disputar o campeonato estadual, defen
dendo as cores de uma equipe local.
Não quero insinuar com isto que te
rnos pretenções de nos sagrar cam-

Conforme a tabela oficial, elaborada,
deverá iniciar-se domingo o primeiro
campeonato municipal de futebol com
a realização do classtco jaraguaense
Aca-Bae,
O local do classico será no campo

do Baependi, com inicio as 13,30 (pre
liminar) e as 15,30 a -principal. O arbi
tro da partida principal deverá ser o

Ellías ôrneha e de preliminar o sr.

Antonio ôrnehe, ambos arbitras pelo
D. Pedro de Corupà, Como rodada
iniciaLdo campeonato .municípal, espe
ra-se que grande será a esslsrencla

que acorrerá ao gramado do Baepen
di, parã presenciar o grande classico
local Aca - Bae. As duas equipes pera
este prelio deverão apresentar-se com

pletas, pois a perda desta partida, cus·
tará dois preciosos pontos ao derrota
do, e, com isto a liderança do cam

peonato.
O D. Pedro que descança durante a

rodada inicial, terá que medir forças com
o Baependi no proximo dia 28 em Co
rupä,
Na vitrine da "Casa Buerger" estão

expostas a "Taça Salvador Gullo",
oferecida pelo conhecido comerciante
e esportista porroalegrense e um tro

féo que premiará o vencedor dos as

plrantes.
-x-

Baependí X R. Branco
ReaIisou-se domingo ultimo o anun

ciado jogo entre o . tl. C. Rio Branco,
de São Francisco, com a A. A. Bae

pendi de Iaragué.
Venceu o clube local pela contagem

de 5 a 2. ,
.

Referiu o jogo o snr. Julio Ramos,
cuja atuação foi regular .

Preícnura JM[1UllllillCll]p)2lli die
JJaraeuä dio s1illli

ReqlJerimentos Despachados
Dia 205-46

751 - Albrecht Seil, bras. requer transf'. imp.
terreno vendido aAlbrecht Konell, como requer.

752- 'Henrique Volkmann. bras. requer baixa
imp. relativo s. AHaiataria, idem.

755 - Victor Bachmann, bras. requer trensf.
irnp. terreno vendido "a Bauer e ôchulrze, idem.

756 _- Gomes & ôrulzer, bras., requer transf.
imp. para Claudio Stulzer, idem.

Dia 27-5-46 _

561 _ Hermann Nebelung, alemão, requer lic.
construir uma cerca de sarrafos, idem.

591- TeofiIo Richter, bras. requer Iic. executar
pintura P. sua casa, idem.

592- Alvino Hadlich, bras., requer lic. constr.
um rancho de madeira, idem.

595 I Teofilo Richter; bras. requer lic. constr.
uma cerca de sarrafos, idem.

594-Deolindo Pedro de Azevedo, bras. requer
lic. construir uma cerca de sarrafos, mediante termo
de compromisso, idem.

652- Artur Eggert, requer lic. constr. um ran-

cho, idem. '

666- Guilherme Moeiler, bras. requer llic. cons
truir uma meia agua anexo a s. casa, idem.

686 - Moeller & Cia. LtJa. requer lic. conceda
serventia e. derivação das aguas de um pequeno
riacho na propriedade de Bernardo Behling, como

requer, mediante ass do termo de compromisso, re-
salvando eventuais prejuizos de terceiros.

.

687- Walter Breithaupt, bras. requer lic.. exec.
pinturas das portas e janelas da casa, idem.

689- Eugenio Wagner, bras. requer lic. man-
dar fazer pintura na casa, idem.

'

696- Alfredo Marquardt, bras. requer lic. cons
truir uma casa .de madeira, idem.

691 _ Affonso Schondermark. bras, requer Iic.
construir um rancho de madeira, idem. '

757- Max Thieme, alemão, requer baixa imp.
de Ind. e Prof. relativo Padaria, idem.

738- Oati;lrina T. Hofmann, bras. requer transf.

OASA REAL
Muitas qualidades de

sabonetes, pastas dentí
fricias, talco, etc., tem
sempre em estóque a

Casa Real.
- Defronte o Oine Buhr-
...."_..�,_.....",_,,._,��._.
._,._""....-.._.._..-__,---.-.

,COMpRA-SE
ABELHAS
Ofertas para

.

'Café - Principe
..Joinville

imp. terreno vendido d Adolfo Potapoff, idem. 'l'I-li�!!=!i=ii=ii=ii=m!1!!!!ii!!!iim=ii=ii=ii=ii=i;!!759- Bernhard Beiger, . bras. requer transf. imp':1: .
. III

de uma casa vendida a Adao Nadrowskl, Idem. mF b (Sezões, Malárias, iii
740 - Rudolfo Ritzmann, bras: requer transf.::: "r""s Impaludismo R!

imp. terreno doado a Anita Ritzmann, idem. I � \ii Maleitas, Tremedeira I�741- Siegfrid O. Krüger, bras. requer Iic. p. me-

III.;; _ CURAM.-SE RAPIDAMENTE OOM - Inxer no telhado de sua casa, idem. III MI742 - Artur Hansen, bras. requer transf. imp. ;1; o::

terreno comprado de Amoario Wisch, idem. m "Capsulas Antisezon.icas IJ745 - Artur Kanzler, bras. requer. transf. imp. :,:

�Iterreno vendido li MGiguel Koch, idem.
" III M inancora" :oe

744 - Willy essner, bras. requer transt. Imp ...-

IIIterreno vendido a Freymundo Bernardo Franz, id�m. III .
_._

745- Damiano Menel, bras. rebuer transf. imp. :1'1:1 Em Todas as Boas -FarmaCla,s -1'1'1terreno \'endido a Francisco Birmann, idem. .,.,

746-Serraria Hass Ltda requer transf. imp. ter- ·1-'1'·1- É um produto dos· Laboratorios
•.
MINANvORA �.·.Irena adquirido de José Papp, idem.

. S O
747-Max Fiedler, bras. requer transf. imp. imp. iii ;- .Toinville - ta. �tarma- III

de 5 CéJ5aS vendidas à José Safai, idem. !ii!!!Eu!!!i!!!=!!!!=u=m!!!!!!!!!n!!!!!!=�'!=!!=!i=;!=nE!ã:
748 -- Transp. Andorinha Ltda. requer transf dos

impostos relativo s. caminhão de passageiros vendido
a Baggenstoss & Schmelzer, idem.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em '27 de maio de 1946.

José Pereira Lima I

Secretario
.

Vende-se
Um terreno, sito a rua Benjamin Constant s-n.

com area de 10.250 mt2.

A tratar com o proprietario
10x2 F: Frederi co Moeller

'I> Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Emprêsa Snl Brasileira deEletricidade S.A.

Matriz: ..JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)
•

;fall. A MellA .HIWIIHf. IJlEGIIIIA
NlAIlWllliel III EI••Q'!i�

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
, rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 ,Vo·lts, 50 ciclos.

.P.!1fUi�.el 1)1 1118'I,i9
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT. rotativas.

"

conjugadas com motores monofasicos de '1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores" trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profundidade.

Artngij§ IE�etrnc((J)§ ]Dalra '([» Rar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS,. e

ARANDELAS. -

MATERIAL E�ÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 60 A nossa SEÇÃO DE., INSTALAÇÕES atenríerâ com presteza a ruialquer
Em frente ao "Bar Hernack' pedido de instalação de luz e força.

---------------�----

...----..--�....

ulcs
I

,

. 1------------'------
....---....1..-----

������áe�. V�nde-se [A Pedidos
uns 15 dias, na pro- em Conjunto ou 8eDHrl�0 Por _falta de es-

priedade do snr L�o Os seguintes bens sitos palço nbao foi possi-
. .

•

t d G'
..

(B
ve pu lícar a seção

poldo ' l{opsch: Ri bei a es ra a uararnmm, a- d" edidos" nes-
.- d co D >d'/ B ,.' nanai) 10 minutos da es-

e a p
r ao ati l_ e 1 as I an- tação ferroviaria:

te numero.

caso Ll!'vl TERRENO com 50 ----------------

O dono poderá f'a- margas, casa de material
e bemfeítorias.
UM TERRENO com 30

rnorgos, casa de madeira,
ARMAZEM.FABRICA DE
AGUARDENTE E, AÇU-

'

------'r------------- CAR, 2 alambiques pera
produção diaria de 400 a

500 'litros, moenda toca
da a roda d'agua, bons
toneis, deposito pare me

lado, duas ceses pare se

cagem de açucar, egue
encanada, tudo em perfei
to funcionamento.

Preço de Ocasião
Tratar com

"ôaturnlno Rosa
Guaramirim

/

J H I R ZK
R Z

,
T MA

MSA
J K S

'

I

_G

�,." A rncis importernte Cornponhio de Ccpitclizcçõo da Americc do Sul

Amortizações de Junho de 1946
No sorteio de amorüzação realizado em 1 de Julho foram sorteadas

as seguintes combinações:
•

Todos os titulas em vigor, portadores de uma dos. combinações supro, serão
imediatamente amortizados pelo capital garantido o que têm direito.

SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquinc Quitanda (Edificio Sulacap)
Inspetores e Agentes em todo o Brasil

'

do Imposto so

bre a renda de
imoveis

e respeti vos cal

culos de descon

tos sobre esse no-

VO tributo,

.� P R O C E SS 08

COMPLETOS

para licenciamen

to de lavradores

coo vocados para

o Serviço Militar.

Seguros em ge
ral da

an. /PIRflNGfJ

� ��m�r�iallaa.
JARAGUÀ DO SUlI

Informações com o Sr. G. RODOLFO FISCHER

3x2

Loç-ais \ '

1_'---
Aniversarios. Fazem anos FARMACIA

no dia.5 do �or!ente as

"5CHU L Z"senhorítas Silvia Mar-
quardt, Iílla do sr. Rober-
to Marqurrdt; Sili Müller J R GUA DO SUL
e Eleonora Spengler. A A

No dia 6 aniversaria- Telefone, 46

se o sr, Waldemar. �a Recentemente instalada com
Costa, gerente da fIllal

,

.,.

.f
em São Francisco da fir- produtos medicinais, per urna-

ma Manoel F. da Costa rias, etc" nacionais e extran
S. A. geiras

.

encontra-se a disposi·
Prisão de ladrão. �tenden- .ção do distinto publico, apre-

do a um comunicado de sentando s e r viço critério-
Jaraguá, ao seu colega P M 'd'
de Indaial, o sr. delega- so e r e ç o c:; o ICOS,

do de policia dali pren- Entre os produtos medi.
deu o ladrão de bicícle- cinais encontram-se remé-
tas Silvino Ramos, que dios para F,E'BRE', VER-furtara um veiculo em

'Rio Molha. J MENS, TONIOOS, XARO-
PES, das melhores prece
dencias e pelos

melhores preços.

...,.
..

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

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

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

Dr. Alvaro Batalha - MIiÉDI�O

•,

, CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi .Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOS x-
Diretor )Iédico do Hospital "São José"

.

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -�....--------....

'Veja
os lindos FOTOS
da Procissão de

Corpo de Deus
do dia 20 passado.

,

Na casa de Fotos e

e Livros: HANS WIELE,
Av. Getulio 160

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

............................................................................. 04 .

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

........................................ � !•••••••••••••f !..� ••� .

11 CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS � NARIZ E GARGANTA DO H
H DR. SADALLA AMIN H
1� CONJUNTO DE APARELHOS J'o10DÉRNOS� UNICO NOS �j
H, ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ H,

Calçados - Chapeus - Roupas Feitas etc. artigos li «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL, WEIS ii,
para presentes � Tudo a preços populares:: ,,- ::

ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii

-------Visitem sern compromisso ----- 1� .. "JIoinville � �l
:: ::

BAZAR CARIOCA
,

Arthur' Klug
Rua Marechal Deodoro - N. 501

,

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

�:) ..

Dr. Wal�emiro Mazurec�8n
�ala 81 IA'JJ)�

,

Rua iVlal. Floriano n. 152 - JARAGUl '"

CIIlJ1ca geral medico - Clrurgla de adultos e creanças
- Partos "Diathermia Ondas curtas e Ultra':' :urtas
. Indutoterrnia - l13isturi-eletrico - Electro-cauterização

I{ aios I ntra.verrnethos 'e azurs. I

�--.----� Dp. LUIZ DE SOUZA.
i Julieta Ambrosi � "A D V O G A D O

� Amanhã faz anos � Esc;itoI'io: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel.- 34
� t��i��;:���:���:!� �'::::��:���:�:�:�::�::::::::�:�:���:�:��:�::::�:�:��:�::���:�;:::�:�:�::::::::::�:��:.:::�:7:::::
� Ambrosi, residente � ,

� nesta praça. � 1_.. .. _

I �:j}��:::�!��fi ! (.=���;���fg=�l:,���L ..)
�...............��......,..."". • t

Conetos línteiroP.rocu ram-se
Parker "51"
Esterbrook

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

FERREIROS, MECÂ�ICOS E

APRENDIZES.
,

José M. Müller Cia. Lida.
Fundição e Fabrica de Maquinas

zer a procura no- en

I Recebeu Tip. Avenida deroço acima.
,3x2

CO.TRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

HECCOES DO

�UURO CABELUDO.

Precisam -se
,

I Diversos operarios, para trabalhar na

Fábrica de Calçados Yàra.
�

Informações com o .snr. Walter Müller,I

rua Mal. Deodoro 192, fundos.
T_C�I<:O_�A:r·W)(�
POF ��(H�'NC'"

IExn]21m (Ü) sabao (Marca RegIstrada)

Vir'gem Especi�lidade
. "

s�ßÃ� 'jIRCfAt
• -ti;

ESPECIALIDADE

.ell' eel11ERVft li .!lEIU�nfIWà ti 11ft mtl>'�" ,

____III'PHilD!I!!li_1IIII4B11\..1!IIII_..!IIl!E_I!I!IMiil�IDIlliIEll!Il!!!IIlIlIDllIIll)llllipt.-1IIC4.;_IIl'e_'M_;MllllllllleMIIII_4A..Wflll!ll!tllll�liItllll!llli..I!lIII!I.IIIi*.._..wpt_ni1IH!!\IJI_tBllIIl-iil_�I!lllMiM\\Wi**ßÀw,ijj.ff.ilSiMfiM'MP.;k..;i!li!l'íllt!··

,�y,r..o VlrlCt:;J �DA,�Ç�
(�WfTZfllNDUSTRiAL
JO/NVILLE

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


