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. A O poderoso inseticida

Domingo, Catarina - N. 1.36� D D T está sendo lançado
______� �

� i i -------
ao mercadoem novasfor-

mas e combinações espe
cificamente destinadas' ao

-uso civil. Assim, anuncia
se uma reslna liquida, sin
tética e incolor, contendo
seis por cento de DDT

cristalino, que torna o u

so doméstico do insetici
da rnais seguro e perma
nente. Sob esta nove for

ma,' esfregado em janelas,
tetos ou assoalhos, instala
ções eletricas, escadas, etc.
o DDT permanece eficaz
durante três mêses em re

cintos, e. um mês ao er

livre.
O DDT em forma de tin

ta seca rapidamente e dei
xa uma película não lus
trosa e quase invisível,
contendo cristais de DDT

que parallzern ínstanranea
menre os insetos que a to

cam. Afirmam os fabrican
tes que esta tinta de UpT
não encerra o menor pe

rigo para 'crianças. ]
Anuncia-se tanbem o a

parecimento de uma tinta
exterminadora de insetos

pare caiação de paredes.
A tinta arúa como veícu

lo e aderente retentor do

DDT, conservando sua/e
ficácia durante 4.m ano.

Diretor:CAIXA POSTAL, 19

ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL -
Sta.7 de Julho de 1946

c

POLITICA Novo Trala-politicos.
A remodelação mims

terial e das intervento
rias será feita logo apoz
a aprovação da Consti-

Dia 12 estará em Join .: Mangabeira, como repre- tuíção, quando todos de-
ville, seguíndo día se- sentante da UD.N., sena- verão solicitar exonera

guinte para Floríanopo- dor Nereu Ramos,. lea- -

lis, o sr, Dr. Adolfo Kon- der do P.S.D., e outros ça�� entanto, dentro em

der, que naquela capí- . breve: já deverão ser

tal vai tomar parte na exonerados diversos in-
C U D N levar' a merenda.onvenção da ... a terventores que não agi-

Ii di 17
. Dado o alerrne, acorre-

rea Izar-se no ia . ram de acordo com as Washington, (S I H) - Três
-x-

ram diversos vislnhos que ínstrucões do sr. Minis- médicos norte-americanos

Parece que foram ul- procuraram recursos.Irans- tro dà Justiça, exone- relataram como salvaram

timadas as conversações portando-o pera o hospi- rando os adversaríos e a vida a um paciente de

para o governo de coa- tel desta cidade, onde foi nomeando amigos para meia idade, sofrendo de

1·
-

t d G operado mas se acha em
isao, en o o snr, e- os cargos publicos. mortal uremia, moléstia

neral Gois Morrteiro en- estado desesperador. O acordo, consta que dos rins que írnposslbilita
tregue ao Presidente Eu-

- x-
está deixando os quere- a remoção dos sedimentos

.

D' t It d Jubileu do Frei Eslanislau
rICO u ra o resu a o mistas um tanto nervo- venenosos.

d f elas haví No dia 5 de ezosro
as con eren - á

sos procurando os que :"'.'-Pela lavazern da cavi-

d Ot
. Frei Esranislau Schoette ��.

EI

as com o snr, avio tem. horror ao ostracís- dade abdominal com sal,
Q. F. M.) comemora o seu b d f d di' 1-
50'0 aniversario de sua ví- mo, entrar no loco e- a im e i urr as so uçoes

da sacerdotal. mocratíco, nem que íes- durante quatro horas, os

Os seus ex-alunos, por
se por baixo da porta .•. venenos normelrnenre pro

iniciativa dos snrs. Anto-
--------------------

nio C. da Veiga, Max AI· ter' ento Elel"toral
Kreíbich e Willy Siewert, IS rT1
irão prestar uma justa ho-

---------'----

menagem ao grande
'

edu- Teve' inicio em todo o país, no dia 1'. do

cador, constando da ofer- corrente, o .alístamento eleitoral.

ta de um album -corn o Para tal fim o requerente deverá escrever

maior numero possíl de de proprio punho, em uma folha de papel almas

fórografias dos que o tí- so, deixando a respetiva margem e espaço para
verem como mestre. Esses despacho, o seguinte requerimento:

. �.

íetografias terão o tama-
Exmo. sr. dr. Juiz Eleitoral da Comarca de Jara-

nho de 5 x 4 cm. A ade-
são ao banquete custa gua do Sul.

Cr$ 58,00. F. (nome por inteiro do eleitor), brasíleirç;
O nosso diretor, snr. natural de (dizer o Munícípío

'

e Estado), (dizer se

Artur MUller, prese rosa- é casado, solteiro ou viuvo) com ..... anos de

mente encarninharé até. o idade, pois nasceu no dia de ...•. de .. ,

die 19, para a comissão -filhO de (nome do pai) e de (nome da mãe),
em Blumenau, a adesão profissão de .... , e residente á (estrada e dís

dos ex-alunos desce mu- trito) vem' requerer a v, excía. a sua inscrição
nicipio. No próximo nu- como eleitor, para o que junta'a este ..•. (dizer
mero publicaremos o pro- qual o documento que vai junto)
grama das solenidades. Jaraguá do Sul, ... de . .. . de 1946

,

menío
Para a' Uremío

duzidos em um período
de 24 horas podem ser re

movidos, ao que irnforrna
rarn aqueles médicos em

um recente numero do Jor
nal da Associação Medi
ca Americana.
O Dr. ôrephen Rosenak,

do Hospital Monte Sinai,
de Nova York, e um seu

asslsrenre, foram os· pri
meiros a desenvolver uma

tecnlca de Iavag'ern contí

nua, tarefa em que já se

uülizavarn
" de .cäes em

1926. Esta técnica foi, u

sada com êxito, pela pri
meira vez, no tratamento
do citado paciente.

Doloroso acidenle. No dia
5 do, corrente, pela manhã
o colono Franz Rahn re

sidente -á Estrada ôchroe
der, distrito de Guare-Mi
rim, pegou do facão e foi
pare a roça
Ali ao cortar uma arvo

re caiu e o fação atraves

sou-lhe o abdomen, cor

tando em diversos lugares
os intestinos.
O inditoso lavrador es

vaiando-se em sangue,
ainda poude caminhar até
um córrego, onde caiu.
Somente as 9 horas é

que ali foi encontrado por
sua mulher que lhe Iora

CODeins linteiro.
"51"

'

Parker .

Esterbrook
@Y@) ®Y@ ®Y@ @Y@)
Cure seus inales e poupe

I seu bom dinheiro com

prando na 'I,Recebeu Tip. Avenida

f a rma c ia Novavolta de 1960 existam mais
6.600.\ 00.

.

Inúmeros enlaces matri
moniais nas forças al'ma

das, entre os anos de 1942
e 1944 concorreram para
o crescimento do número
de familias, durante a guer
ra. Todavia, crescimento

maís rápido é esperado
para os próximos dois a

nos, em virtude do nürne
ro elevado de casamentos

e perspectivas de uma ex

pansão no programa de

construções residenciais
nos Estados Unidos.

de ROBER'rO II. HORST

a que dispõe. de maior
sortirnento na praça e ofe

r,ece seus a rtigos á

preços va n tajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARßGUá
rn\!rn\ Q).� rn\!��
��J�W�\V

Assinatura , ...

Carteiras Profísstnnaís A este requerimento, para prova de nacionalidade

e idade será juntado um dos seguintes documentos:
a) certidão de idade do registo civil; b) documen

to do qual se infira ter o requerente mais de 18

a-ros; c) certidão de batismo para os que nasce

ram antes de 1889; d) carteira de identidade da

policia; e) carteira militar de Identidade; f) certi
ficado de reservísta: g) carteira profissional.

Os documentos das letras. d, e, f, e g, serão

devolvidos logo ao requerente.
•

.

Nãó são obrigados a se alistarem os maior'es

de 65 anos e as .mulheres que não exerçam pro
fissão lucrativa.

.

Todos 08 papeis referentes ao alistamento

eleitoral são isentos de selos, sendo gratuito o re

conhecimento de firmas para serviço eleitol!al.

)

Acham - se a d-isposição dos . in terêssados
as seguintes carteiras profissionais.
I

.

Albino Feldmann, Albrecht Sprung, Luiz Lenzi,
João Soares, Alexandre Kuhl, Gustavo Loewen, Ber

toldo Junkers, Humberto Loewen, Edmundo Carlos

Ballock, Vitor Maas, Alfredo Brunck, Cristiano Mül

ler, Daniel Costa, Antonio Lorenzetti, Pedro Bossoni,
Carlos Zapella,FerrniaDo Catarina, Hans Linner, Luiz
Procopio Maia, Antonio Bassoni, Orcilio Fernandes,
Francisco Mar/tendai, GUilherme Camilo, Francisco

Morbis, Erich Goetzke, Afonso Stricker, Luiz Cris

pim, Leopoldo Kath, Roberto Xath, Fernando Schmidt,
Otavio Albino da Silva, Oscar Silveira, João Rosa,
Erich Seil, Gustavo Volkmann, Nicolau Freiber.ger,

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

.Çarlos Nieis, EngeIberIo Freiberger, Alberto Maran-

'No'tas
Meditemos um momento! Nós vivemos aqui

goni,' Arnordo Lemke, Max João R. Kohn, Bruno
. e em um pais em que não percebemos a miséria

Roeder, Artur Kanzler, Guilherme Menegotto, Silves- causada pela guerra.
tre Stojnski, Pascoal Patricio da Silva, Leopoldo ·Notl.CIOas.

NOSSOS IRMÃOS na �uropa Faminta, porém

Stein, Hugo Nagel, Benno Kode, Antonio Debatim, sofrem. '

Alfredo Engelmann; Agostinho Th. Ribeiro José Nu- NÓS possuim�s l!� n<'Jssas moradias. ELES se

nes Filho, João Watzko, Oscar Moldenhauer, Mano-
/

CObrem de trapos. NOS temos calçados. ELES

el Hort, Hugo Ziele, Paulo Hort. João Gerent, Cons- A fábrica. de aviões vion" e.m boa forma de não os têm, nem no mais frio inverno, NÓS po-

tantino Rosa, Otavió Sebastião da Cruz, lionorato North American Avialion vôo. I
demos satisfazer a nossa fome cada dia. ELES

Stinghen, Herbert 'Wehmufh, Renaldo Ulrich, Jorge Inc., está dando os ulti- -x- há meses e anos não podem. Quando, NO§SO�
Schutz, Irene Luz, Frederico H. Carlos Sacht. Fran- mos retoqués num novo

I FILHOS têm fome, recebem comida. LA NAO E

cisco RiQeiro dos Santos. modelo de avrão "100 por Afim de desfazer uma ASSIM. ELES :MORREM, de modo que quasi todas

ass.) MANOEL L. SILVA cento de após-guerra. O I impressi;lo erronea origi- aSI crianças de 2 anos de idade e menos perecem.
Identificador Brasil será o primeiro paísl nada com noticia recente,

-------�.------------ da America �atina a rece- anunciou-se que a/chega-' Queremos e podemos ajud.ar

12a• Exposição de /lnimais e ber o novo modelo, deno- da ao Rio do Conlra-AI- Hão daremos esmolas! Mas, com boa vonlade, faremos sacrifícios!
minado pela fabrica "Na- mirante Leland P. Lovet-

Co.rn que podemos contrihuir '?
viou"., Trata-se de um a- te, chefe da Missão Na-

Produtos De'rl·vados.' I vião de quatro lugares, pa- val dos Estados IJnidos Com dinheiro que servirá para as despe

ra uso pessoal, dispondo no Brasil, em nada rnodi- zas de transporte e para a 'compra de viveres e

de invulgar velocidade, fica a situação do Capi- roupa. .'. •
'

A diretoria de Produção Animal, torna publico grande raio de 'ação_e se- tão W. R. Cooke, que con�
:. Com vestidos e roupas, novos e usados em

aos interessados que nó periodo de 14 a 22 de Se- gurança, que o tornam bem tinua no desrmpenho de bom estado, sapat?&. novos e usados em bom es- -.

lembro do co'rrente ano, real iza-se na cidade ,de São' adaptado as condições de suas funções como Adido tado!. roup.a de baIXO, roupa de cama, agasalho

Paulo a 12a. Exposição de Animais e" Produtos de- vôo no Brasil. Nava! Norte-Americano no de la e trlCo.t..
'.

d
.

O
.

d B '1 (S I H ) Com Viveres, como todas conservas, carne

rIva os. '\ .
S mesmos pentos a rasl. ...

, enlatada, banha. manteiga, leite, óleo, sardinhas,
Considerando-se a grande importancia no co- fábrica North American -x-

�

mercio nacional dessê certame, justo se torna, que a que treinaram os grupos
pre.parados vitaminicos. .

ela compareçam todos os que se dedicam a esta in- de combilte' da FAB no O Bureu Censitário Nor- JESUS CR.ISTO, o Salvador do mu_ndo, nos

dustria. manejo dos bombardeiros te-Americano calculou que
diz: «Em verc/ac/e vos c/igo que 'quantas vezes o fizestes

Qualquer' informação poderá sey solicitada a "MitcheII" E' aviões de as familias dos Estados a um c/estes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes!"

Divisão do Fomento da Produção Animal, Avenida treino "Texan", treinarão Unidos sejam, a 1O'de Ju- "DEUS AMA AO QUE DA COM ALEGRIA!"

Agua Bran,ca n. 455, São Paulo ou a Diretoria de os mecânicos que hão-de lho proximo, 'em numero H. R. WAIDNER, Pastor

Produção Animal em FI9,'ianopolis. reparar e manter os "Na- de 58.175,000 e que por Jaraguá do Sul

LivosNovos

(Edições Globo)

Vende-se na Tip. Avenida

,

APELO
Socorro á Europa Faminta

�

s_ E_ F_

\

• •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·p�·p-�Iar e Agrícola rJ"�
Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU tll"AGENCIAS INSTAL<\DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

OOJ
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testá, Rodei.(> e Rio do Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
Depositos com juros- d dísposicêc--tsem limite) retirada livre .. 2%

::�:: í disposiCão conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100,000,00 �com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5% 00)Dep. inicial Cr$50.000,00 cjrettradas sem. s/aviso e-s 20.000,00 4% ::�••

Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas / �mjavlso prévio de 50 dies 4'/.;',60 dies 5"/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/. (Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2,/.; Por 12 meses 6'/. f.. Deverá ser dado o avise previo de 2 meses para retirada.
V·::' Dep. POpnlareS-(limite até Cr$ 10.000,(0). Dep. lnlcial Cr$ 20,00, com reti-radas semanais sem evíso até Cr$ 1.000,00 5'/' I

.. Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep, inicial Cr$ 20.000,00 com.. retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern avlso .... 51/2'/.:: Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com.. retiradas sern avlso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . .. 6'/.

gj'
Faz todas as operações bancarias, corno seJarn: cobranças, descontos,passes, deposltos ern contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

::::
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ

...•.�======Serviço atencioso e rápido====== �!!aii;i••v. �••••••••* �r .."
••
•
••
•
••�••��'•••••••••••"••••••••"":'":'���!i!!;!;;;!..! � � / .,

..
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em Jaraguá .

Chapeus, Fazendas, Roupas Fei
tas, Armarinhos, e Miudezas
em geral.
Variado Sortimento!
Preços convidativos! J

Avenida Getulio Vargas - Ao lado da Com
panhia Telefonica.

Façam 'urna visita!

, \

Comité de Socorro á
[uropa Faminta

S_ E_ F_
Séde Central em ESTOCOLMO- Suécia

SEDE PARA O BRASIL EM PÔRTO ALEG�E, COLÉGIO ANCHIETA, 4494 -- DEPÓSITO: DREHER & CIA., EDIFICIO TUPINAMBÁ, AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 464.

Graças ã ajuda de Deus,· ã benevolência das autoridades e á generosidade do povo brasileiro, nos foi possível, em 6 de junho, embarcar a primeira grande remessa de alimentos, roupas e calçados pareã Europa Faminta. ,
.

Agora està em preparação a segunda remessa, qu� deverá su
perar de muito a primeira' Parte dos meios já está pronta, mas faltamuito; melhor, falta tudo, pois, por rnais que façamos, sempre ficare
mos abaixo da avalanche de miséria, que está avassalando a velhaEuropa. Segundo informações das mais Insuspeitas fontes; a subalimentação nos proxírnos 18 meses crescerá de vulto -ern vez d ediminuir.Especíalrnente nestes meses antes da colhelreneuropéla, dezenas de milhões sofrerão falta catastrófica dos meios mais elementares da subsis-tência humana.

I

Em' viste disso, a nossa obra Íol ampliada e consolidada, O queno cornêço fizemos como particulares, hoje o repetimos, em escala rnai
or e mals eficiente, com a adesão e irrestrita colaboração de lodos oshomens de boa vontade e coração cristão.

Extendemos o nOS;5O campo de àção para os, Estados de ôte.Catarina e Paraná. De todos os lados nos advém cartas da maís enrusiéstlca adesão. Dor toda a parte serão organizados comités locais,que deverão funcionar enquanto durera miséria.
Para falar práticamente: Precisamos, quanto mals, tanto melhor,de fezendas e roupas feitas; aceitamos roupas usadas, estando inteirase' limpas. Precisamos! quanto mais, tanto melhor, de couros e calçados; aceitamos calçado usado em "bom estado. Precisamos, quanto mais,Janto melhor, de víveres de alto teor alimenticio, como feijão branco ede cor, carne enlatada, banha, manteiga, óleo, preparados vitamínicos.Precisamos, enfim, de muito, dinheiro, pare comprar os generos que nãoobtemos diretamente e para custear os multiples gastos decorrentes do.

transporre maritirno. - Os donativos em mercadorias devem ser remetidos ao nosso armazem, onde serão classificados e acondiclonados; osdonativos em dinheiro podem ser entregues aos zeladores providos delistas ou aos membros do abaixo-assinado comité. Onde funcionamcorn'rés locais, êsres se encarregam de todo o necessério.,Cessou a guerra e a mobilização do ódio; chegou a hora dacaridade e da humanidade universal! "

Seccão Brasileira do Comité de Socorro à Europa Faminta:
r. Henrique ranquel. S. J., Will, SiegrnIlnIl,
Rev. E. Schlieper, r. Baldnino Rambo S, 1,
Fernando S. Coutinho.

Vende-se
em Conjuntõ ou 8eDarH�0cas,

�

O dono poderá fa· Os seguintes bens sitos
zer a procura no en· á estrada Guaramirim, (Ba-Calçados - Chapeus - Roupas Feitas etc. artigos d

. nanaI) 10 minutos do es-er8ço aCIma

3x2
tacão ferroviaria:para presentes - Tudo a preços populares
UM TERRENO com 50------Visitem sem compromisso ----:--v-

margos, casa de material
e bemfeitorias.\ .
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@) ARMAZEM,FABRICA DE@.Tosse1Asma.,Bronquite,Rouquidão1e Resfriados �. AGUARDENTE E AÇU-(@ @) CAR, 2 alambiques para

� TODA\� A\§ MOLlijj§TI�§ DO ßPßHn�U Hf8PIRßIÓRm � ��gd�:;o�, di�r��n�� ���a�� @ I
da a roda dlag4a, bons

�
Encontram alivio imediato ,com (.. uso do

� toneis, deposito para me-I n C O ln 'p a .. a v e 1 · . lado, duas Cêsas para se-
• .

.

cagern de açucar, agud

� P�ilnríll dI! Oogien Pl!lnll!ßll! � ��cf���:����::�erfei-� O PEITORAL MA\I§ €CONUnE(jIDO NO BRA\§IL � Saturnino. �osa@). .' .

@ Guaramlrlm

�@;...®�@.;@�@,;@@;@@,;@@.;@@.;@®;.@@l®@,;@@1í

rJrefentunr21 MunnnnCnID21� � die
.. �JJ21r21guná d!(()) §lUl� �
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�eqllerimentos Despachados

•

Dia, 27-5-46.
749 - Albedo Klitzke, bras. requer transf. imp.terreno vendo a Hedvíg Friedel, como requer.755- Adão Norosny, polones, requer lic. construir cerca de sarrafos na s. propried., arquive-se

-, 750- Eugenio Fischer, bras. requer transf. írnpterreno adquirido de Alfredo Heidorn, c. requer.
.

751- Curf Vasel, bras. requer transf. irnp. terreno vendido a Ernillo Luiz Kopsch, idem.
752- Luiz Wandervegen, bras. requer transf.

imp. terreno vendido a Guilherme ôtefens, idem.
:01' 753 - Artur Reif, bras, requer transf. imp. de

um caminhãosinho, vendo a Alfonso Emmendoerfer:'754 - Transp Andorinha Ltda. requer transf. Iírnp, de um caminhãozinho, vendo a Artur Reif, idem.755- Curr Vasel, bras. requer transf. írnp. ter
reno sito a estr. Rib. das Pedras Brancas; idem756 - Frederico Weckerlrage. bras. requer rransf.llrnp, terreno vendido a Linus Kreurzfeld, idem.

758..:..._ Vitorio Lazzeris, requer lic. estabelecer-se
com Empr. Funerarle, idem.

759 - Henrique, Wendorff, bras. requer transf.imp. de nrna bicicleta, vendo a Ricardo Vendorff, idem.760 - Henrique Wendorff, bras. requer transf.imp. terreno vendido a Ricardo Wendorff, idem.
761'" - Eduardo Drechsel, bras. requer transf.imp. '

terreno, edificado vendido 'a Martinha Francis.
ca de Medeiros, idem. '

I762- Relnoldo Stein, bras. requer lic. -constr.
cerca de sarrafos a titulo precario, no alinhãmentode S. propriedade, como requer.

.

.

765 - Durval\ Marcatto, bras. requer transf. de\
uma bicicleta, adquirido de CacildÇl Verbinen, idem.765- Germano Pavanello, bras. requer transf.imp., terreno vendido a Artur Henschel, C. requer.766 - Alfredo Mann, bras. requer ·transf. imjJ,terreno adquirido dos erdeiros da familia Ruysam.767 - Empresa �uto Viação Catarinense S/A.,por seu gerznJe nesta cidade, requer lic. construir
um Arma�em no terreno de S. propried., C. requer.

�I"""""""�

a"s I·Gu-j

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Su:,em 9 de Junho de 1946
José Pereira Lima - Secretario

BAZÁR CARIOCA
.

Arthur Klug' •

Rua Marechàl De9doro - N. 501

do Imposto / so
bre a renda de

imoveis
e respetivos cal

culos de descon-
•

tos sobre esse no-

vo tributo.

o PROOESSOS

OOMPLETOS
par al icenciamen-

..

to dê 'lavradores
con vocados para
o Serviço Militar.

Segu ros em ge
raI da

an. /P/RfiNGfi, '===================�================,�
COITRA CISPA,

'

QUEDA DOS CA
BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

tOURO CABELUDO:

JARAGUÀ DO SUL

� --

T.Ô�I.é:o;s.Ah!;Äll.
p·o�. ��C5V1.NCP.Apareceu

Uma vaca, já faz
uns 15 dias, na pro
priedade, do snr, Leo
poldo Kopsch; Ribei,
rão das Pedras Bran-

Ja abriu a

[í11i1 HUl!rg�r

Moveis Estofados

3x2

..

I "[RnlfIRO'" I
"II Elegan;a, distinção e bom gosto V. s. II.
f encontrarã só nos afamados MOVEIS

In ESTOFADOS CRUZEIRO.

I Poltronas para radio - Divãs - Tapetés - Passodeiras, ludo V S. encontra-
rã á Rua Marechal Depdoro da

�Fonseca, 319. - Fone 22

_::===:::::=:......:::0======_
•
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GORREI0 DO POVO»

EDITAL N. 2057 de
1-7-1946

Ervíno Pscheídt e

Maria Waldrich

Ele, brasileiro, solteiro,
operario, domícíliado e
residente em Rio Negri
nho, sendo filho de An- -

tonio Pscheidt e de Fran
cisca Pscheidt.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e
residente miste distrito,
a Estrada Jaragua, sendo
filha de Antonio Francis
co Waldrich e de Helena
Langer Waldrich

Edital n. 2058 de 2-7-1949
Hartwig Raduenz e Lll

li Giese
Ele, brasileiro, solteiro,

oooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooo

IE Ir Jru e s t ([]) l e s s m an n
FERRAlltlA

Fabricação de Ferramentas Agrieolas :

SEGAS ROTATIVA PARA ARADOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U A

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"MEDICAÇÃO AUXILI
ARNO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"

É UMA D�A .RA�eAMA
MUITO PERIGO.... PARA A P'A
NiLIA IE ..AltA A RAÇA.. COMO
UM SOM AUXIUAR NO TRATA
ManV Dbnn! GRANDE P\.AClELO

U.E o

A sip'lu. .. APftESENTA SO.
INÚMER_ P'ORMA" TAl. COMO:

ONDE
I COMPRAREI MAIS BARATO

_

9
Fazendas Suspensórios

ESPINHAS

p'fllTuLAIi

.

ECZEMAS

!'ItRIDAS

MANCHAS

Chapéos Sedas

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHEClDO HÁ II ANOS �

YIINDE-GII lIIfl TODA "AI'ITIE .

PARA FERIDAS,
E 'e z: E MAS I

INFLAMAÇÕES,
CCCEIP.AS,

Perfumes III Etc., etc.

PAG.3
: "MEDICAÇÃOAUXILIAR
I NO TRATAMENTO DA

\ SIFILIS"

I· FRACOS E AN�MICOS I

T-:-,'
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

R��u� ��ll�, O�!i,�ld� •

A T � N ç A O
Registro Civil do 10 Distrito .... � �da Comarca raraguá do Sul,

A'· AEstado de Santa Catarina ,Ali1�Fabrica de cal-Brasil. ....

Faz saber que comparece· çadosram no cartorio exibindo os

t tdocumentos exigidos pela lei

Y A· R.Aaíim Je -se habilitarem para
,

casal-Se:

·e

......- .._
T.....
R.,'ri.d••
Bronquit••
ElCrof.lo••

por motivo de mudança para o

prédio novo faz uma e
"t UM GERADOR DE SAÚDL'Grande Líquídaçãun de calçados para �enhoras. n Arroz em casca

.

ç Por preço de fabrica. Não percam çesta oportunidade.
..., ,.,

a Rua Mal. Deodoro 192, tundas aJaraguà do Sul- Sta. Catarina.

O ·11111 O' ,Milfio novo,'�om
Engenho RAU Lda.

Ele, brasileiro, solteiro,
comercierio, domiciliadoe·

.,residente nesta cidade, sen-

r�QC,PA"'�'L4!6�C�An@D"'QOptQS,{eI��,- "do filho de Carlos Mey e
de Maria Eggers�
Eid, brasileira, soltei ra,

(i.. II a tD
•..

doméstica, domiciliada e
W liresídenle nesta cidade, sen-

%1._

I R G O di,do filha de Adão Noros-
Dl 'Ileh ny e de Helena, Koch tIß.

.

�Noroschny. W 'It
EDITAL N' .2060 de I

.

I
José Fre��:��e�6·e Ameli.1

.

·�ão OS m�l�or�� � IElísio � oll
ele, brasileiro, solteiro, ,� mai� �arat� � Ilavradur, domiciliado e re· It �eiderite nesre distrito, em W ---- .. - ..-- '[I)Ribe:rão Molha, sendo fi- 11..

I-lho de Bernardo Freiher- W FRODUTO OftF R I E I R AS, ger e de Rosalina Iunkes I .

NUNCR EXISTIU IGURL . ESPINHAS, ETC. Fr���rt��'sileira, solrelra, 1i TI1l1ldi1Ul§tJrn21 dc (21�ç21dl(Q)§ ,
a: !!!:#. �!:==�?!7?'?§!!:t.?!! =�== ��.::!: :!!!................ �s�déeS���a�e�th��:�;:·ii�d�,aef; , (G(Q)§cJhl TIJrm2l(Q)§ §o Ao· ,
li ··BÃNCÕ·"li·õ·USTRii·i"c·ÕMEO·ci"ö·oi·s:··CAün"i"Nis/i:T I �!e����;o�I;:I���

oEI:� , J1���A�1�fA�:�yL ,
g Fun·dado em 23 de f�verelro de 1935 .

i: E ?ara que chegue ao co: �! .

'

l�II I CAPITAL INTOORALIZADO
.

CR$ 6.000.000,00 nhecimento de todos,. mandei ���_�._����g DEPENOENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4'.000.000,00 passar, o presente edital que .H Araranguá
AGENCIA: Jara,g·uá do 'Sul será publicado pela impren- PreCl·sam seii Blumenau

sa e em cartório onde será -ii Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 afixado durante 15 dias, Si!! �=��1��as End. Telegraflco "INCa"
, alguem souber de algum im-ii Concortlia

.

Caixa Postal, 10 -Telefone, 73 pedimento acuse-o para osg Cresciuma MLA\T.RIZ:: I TA JAÍ" fins: legaes.:: Curitiba
.. �z todc:ts as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos •

. ii Curitibanos empreslimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.ii Florianopolis posses, etc .• aceitando documentos e valores em custodia, medianteGaspar taxas modicas. .

lbiruma , Abono em C /Correntes os seguintes juros:�f:;���nga I A Disposição, sem aviso, com retiradas livres
jaraguá do Sul • pare qualquer lmportancie 20/0[oaçaba Com Aviso <!te 30 dies e retiradas livres
joinville de Cr$ 1.000,00 3oíoii Laguna Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,60g Lages

:: Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00ii Orleans
.

e subsequentes a p, de Cr$ 5,00 4%ii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%11 Porto União
'ii Rio de Janeiro Prazo Fixo de 6 meses . 5%
ii Rio Negrinho Com Aviso de 120 dies 5 1/2%:: Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%!! S. Francisco do 'Sul

\
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente!! i'a/óaquim ,A economia é a base da prosperidade!! Tijucas Deposite as suas economias no!! Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele· Santa Catarina SIA." �[�:�r�nga HORARIO: D1�s ���J!s ���O 9 �8 dl�Sh!�asáS 15 horas !!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!alA,u,..;e

, Pois isso V. S. sempre cons6g-ue
na Casa. ERleO BRUlINS,

.JARAGUÃ DO SUL Rua C('1. Emilio Jnnrdnn, 62

comerciante, domiciliado e

residente neste distrito, em
Rio Cêrro, sendo filho de
Augusto Raduenz e de
Anna Hass.

'

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente neste distrito dis
trito, em Rio Cêrro, seit
do filha de Guilherme Gíe
se e de Anna Eíchstädr
Giese.

EDITAL N' 2059 de
3-7-1946,

Arthur Alfredo Mey e Me-
•

lania Noroschny

ARTUR MÜLLER OticiaI

Compramos qualquer
quantidade.
-x-

Oíerecemos

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOPA
Vermitugo suave e de pronto

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

.
ME o n. 1, 2, ) e 4

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

remedias

Compre hoje mesmo urna 10MBRIGUE�RA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

- JOiNVILLE

3xl

CASA REAL

I Muitas qualidades de
sabonetes, pastas dentí
frícias, talco, etc., tem
sempre em estóque , a
Casa Real.
-Deíronte o Cine Buhr-
....".,_,.,_.,.,_,.....,.,_,._,._,,_,._.
._..-......-.�._".-.-,.._.-

COMpRA-SE
ABELHAS
Ofertas para

Café - Principe
.Joinville

Diversos operarios, para trabalhar na

Fábrica de Calçados Yàra.

Informações com o snr. Walter Müller,
rua Mal. Deodoro 192, fundos.

Encanador
Executa-se qualquer serviços de enca

namento e instalações de agua quente . e
fria,

-

,

A Tratar com o Snr. Alvino Mohr ou
com o Snr. Ervino Menegotto.

Estrada Nova

Vende�se
Um terrem}, sito a rua Benjamin Constant s-n.

com ar:ea de 10.250 mt2.

A tratar com o proprietario ,
. 10x2 F. Frederico Moeiier

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A'p'edidos
([��lillfOlat, �21

Esícfuíos daAssocia
ção Rural de Jara

guá do.Sul,

:� O a-s Locais •
- -
•

•
- -
•

Aniversarios. Hoje fazem
anos os senhores Antonio
Pedri, funcionaria Munlcl-

Resumo dos Capitulas . principais dos Esta- pai, 'Ignaelo Tomazelli e

tutos da "Associação Rural de Jaraguá do Sul" GI!'Z�n�� ��v:�os o sr:para efeito do seu Registro. Alb M I Ruth Schn"'I·der. A 8 des-erto affezzo ii, resl- "

'Capitulo I dente 'em Corupá. te transcorre o natalic!o Realmente! Não ha nada, como um dia depois
A Associação Rural, constituida inicialmente Dia 9 a senhora Inês da senhorira Ruth ôchneí- do outrol

pelos profissionais da agricultura, domiciliados no Maffezzolli, esposa do sr. der, filha do snr. Oscar A nêgra �oite da ditad�ra, dura�!e cerc� de oi
Munícípío, destina-se a ser o orgão, local de re- Julio Maffezzolli. Schnieder fino ornarnen- to anos, tal fOI a sua duração, perrníüu e fOI campo
presentação e defesa da classe, de duração Ilímí- iiiiiIi__iiiiãíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii to da soefedade local ' propicio, aos acontecimentos rnaís horripilantes e
tada. -

'Hoje festeja mais um deehumenos que se P?de imagin�r. .Capitulo II V· natalicio do snr. Henrique" Assal!os _

a pf{)prl�d.ade alh�la? ?,Isfarçados em
Os associados da Associação Rural' de Jara- eJa Pedri funclonario Muni- desapropriação por utilldade públlca !

guá do Sul, não respondem subsidiariamente, pe- cipal.' Prisões e surras em cidadãos pacificas pelo
los cumpromissos assumidos .pela referida Asso- os lindos FOTOS único crime d= pertencerem a agremiações politicas
cíação, de conformidade com o disposto no art. 7', d P

. -

d Joaquim Teixeh'a que não rezavam pela cartilha ditatorial!
I a rocissao e A data de 5 do corren- Raptos de vereadores unicamente .para . que, a

, ,

Capitulo' III Corpo de Deus te marcou o natalicio do difadura não perdêsse a simples presidencia de umaA Associação Rural, será dirigida por uma
I

snr. Joaquim Teixeira, fun simples Câmara Municipal!Diretoria constituida de Presidente de Honra, Pre- do dia 20 passado.
.

cioriario ferroviario e pes- Chacinas, á bala; de . patricios que, confiadossídente, 2 Vice-presidentes, 2 Secretários, e 2 Te- Na casa de Fotos e

I
soa multo estimado, por no direito de reunião assegurado pela Constituição,-

soureíros eleitos em Assembléia Geral Ordinária, e Livros : �ANS WIELE, todos. Coiram na tolice de acreeitar no mesmo Iem escrutínio secreto e apuração por maioria de Av. Getulio 160
.

Ào snr. Joaquim os nos- Buscas' noturnas, com grande aparato policial,votos. Com a Diretoria,' será eleita, pelo mesmo __ sos abraços. em casas de Iamlllas, sob o pueril pretexto de pro-processo e com igual tempo de duração uma Co- curar metralhadoras, canhões e ernlssôras clandestl-missão Fiscal de três membros e de três suplen- nas que nunca foram e nem poderiam ser encan-tes. O Presidente é o representante legal da As- Clinico �e OI�os, Ouui�os, "oril, 5urnanto trades l
sociação perante a Federação' das Associações T

g Tudo isso enfim, e muito maís., aconteceu aoRurais e em juizo e fóra dêle. Dr. Arn1linio Tavares pôvo brasileiro, em rodos os recantos da pátria.Nunca as cadeias, penitenciárias e as "Ilhas",Capitulo IV Professor Caledratico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis viveram tão cheias de adversários politicas, ,;só porA Comissão Fiscal terá as Iunções de exa- Ex·Chefe doaaervlços clinicas e cirurgicos do espeélalidode no,

H'ospltal de Caridade de Florianópolis, serem adversários e, nessa condição ameaçarem de,minar os balancetes, escrituração sócial e Iinan- Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro. pela arma democrática do vóto, derrubarem os seusceira da Associação e a respeito opinar. Ex-lnterno'Por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Ja�elro algôzes do Poder.
Capítulo V "

,

I
Fellzrnenre, graças ao bom Deus e à inspira-I . Formado pela Faculdade de Medicina da �A Assembleia Geral é o orgão soberano da 'Universidade do Rio de janeiro ção que Ele projetou no âmago das nossas patrió-Associação e s� �ompõe . de todos os söcíos, no I. B LU ME NAU

'

STA
..

CATARINA ricas Fôrças Armadas, deu por térra o reglrne, quegoso de seus direitos, tendo a faculdade de re- . ' foi a maior
\

vergonha do Brasil.
solver dentro da lei e dos dispositivos estatuários, _ I No emtanto, é é natural, 'círo anos de mziustodos os assuntos concernentes ás atividades e

(
-- -

,

., cos!umes politicas, não per�item. que, d� n?ite parefins da Associação. ,G Rodolfo Fischer o dl�,' homens que _foram astros de prJm�lra gran-• II . deza na constelação dos brutos e perseguidores, daCapitulo .vr �EGUR.O§ E� GJlEJRA]L.

.J Era Getuliane possem envergar a péle de cordeiroA Assocíacão promovera' a íundaoão de Nu Rua Marechal Deodoro-da Fonseca, 796 - Telefone. 53 . 'b'l' t I d d d raa st
,

,
-

'_AMa !p _
e vIrem a pu ICO ro u a os e emocra as sInceros,cleos Rurais nos distritos em sua area territorial pleitear o 'perdão e a absolvição dos seus pecados.e será administrado por um diretor designado pe- ria com expressa autorisação da Federação das. _ É preciso que se saiba que ainda nem todos 'lo Presidente, mediante aprovação da Diretoria. Associações Rurais e com a presença minima de os homens são destituidos de brio e de senso de

.

Capitulo VII 2/3 na primeira convocação e 1/3, na segunda, dignidade!
O Patrimonio e fundos da Assocíacão serão

tendo o patrímonío e íundos sociais o destino pre- Nada adiantará, temos certeza, o andar nas vés-y visto em lei. -
- - - -

peras das eleições, nas residéncias-dos eleitores pa-constituidos das contríbuícães dos sócios, das sub- São os seguintes os nomes das pessoas que cons- re pedir perdão, oferecer vantagens e prometer devenções e auxilias E' dos bens' moveis e imoveis
pertencentes a mesma.

tituem a primeira Diretoria de sua, fundação. volver o que roubaram dessas mesmas resldencies
Presidente de Honra. Leopoldo Augusto Gerent em tempos fldos.

. .Presidente - Leônídas Cabral Herbster, .

Lentamente, mas com segurança, a concrencie
1'. Více-Presídente _ Alvino Enke nacional vae ?espertanGlo e se. c_?nver.cendo �e que
2'. Vice-Presidente - Lino Piazera o te�po do relho, das perseguiçoes e da cadela, vae
L Secretàrio - Manoél Luiz da Silva se dl�tanclando.

. , .2' .. Secretàrio _ Emilio da Silva E verdade que, em mUItos lugares, mnda. con- .

1'.' Tesoureiro _ João Mathias Verbinen tinuam no,s lT!�smos póstos �e comando, cértos "car-
2-. Tesoureiro - João Klein

'

rascas-mores da defunta dItadura.
Cómissão Fiscal _ Alvino Sphwartz, Roberto _

As �ôr�as d�emocráticas, porém, se en�a�rega-Grandberg e Erich Ehlert. raa. de ellmmar ess�s. maus element<;>s proplcI,a�doJSuplentes - Afonso Strück, João Costa e Maria- a�s�m, � clIma d� Ilb�rdade e gatantld necessano a
no Wittkoski

' efetlvaçao de pleIto::, livres, honestos e decentes. Ern
Jaraguà do Sul, em 4 de J1l1ho. à'e 1946. t�d?� os .r�cantos. do Brasil, inclusive n? �9s�0 Mu:Apresentante dos Estatutos para o Registro

\ ntClplO, VItIma de' horrores que ao BraSIl InteIro fOI
LEONIDAS C. HERBSTER I da?o. conhecer, .tambem surjSirão" em. d.ia que já. �em

. Presidente pro�I,�o, os ef�lto� de medIdas d_e hIgIene pohtlco-
. patnotlca que IneVItavelmente serao tomadas antes

dos pleitos porvindouros.
Ninguem, ningu-em pérde por esperar!!!

Dia 1.0, Samir Matter e
dona Edvirges Spengler,
esposa do snr. Guilherme
Spengler, e a senhorita
Irene Hagedorn.

pot �uiDta Ferino

Ninguem Pérde por Esperar
========�========================�.�

,
'

Capitulo VIII
OS Estatutos «ia Associação Rural; são reíor

maveís, em sessão da Assembléia Geral, a qualsó poderà funcionar com a presença de 2/3 <te
sócios na primeira reunião e qualquer numero na
segunda. A Associação serà dissolvida quandoassim deliberar a Assembléia Geral Extraordinà-

- A

FARMACIA
.USCHULZ"

ESPORTES
Será finalmente hoje no Acarai e o' D. Pedro, de

campo do Baependi o pri- Corupá.
meiro encontro para dis-
puta da taça "Salvador O

.

Jbiz dessa pa'rtida se
Gullo", a ser pleiteada en- rà o esportista snr Elias
tre aquela associa�ão, o Smeha.

.

JARAGuA DO SÚL
Rua Marechal Floriano Peixoto •. ,60
Em frente ao "BarHarnack"
,Telefone, 46

Illi=ll=!I=ii=II=II=!I=ll=ll=-:!I=::=U=i'='lll
�iF b (Sezõ�s, _M�lárias, Iii::: "rrJ5 ImpaludIsmo ,i,

II � � Maleitas, Tremedeira iii
I!! - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

�i

IIJ,:II: "Capsulas Antisezonicas Iii
Entre os produtos medi·

1:"1:
M inancora" IIIcinais encontram·sé remé-

dios para FÉBRE, VER-
K III

MENS, TONIOaS, XARO- III �

Em Todas as Boas' Farrnacias iiiPES, das melhm'es proce-I:·.�"· E um produto dos Laboratorios MINANCORA O:,dencias e, peJos II
Ih ,.,.,'.

- ,Toinville - Sta. Catarina- .,".,",',
me ores preços.------------, !ji!=m!!!u=n�!=!!;!!=!!=H=n=n=UE!H=!�=1

Recentemente instalada com

produto's medicinais, per-fuma
rias, etc., nacionais e extran'
geiras encontrá-se a disposi·
ção do distinto publico, apre·
sentando s e r viço eritério-
so {j P r e ç o 'S. Modicos ..

Assucar de Baunilha, Sal Refinado (para casinha),
Mata Moscas.

FABRICANTE: a�IItIBG Ja 111m
Rua D. Pedro II N. 69 Jaraguá do Sul-

IDEAL
A MARCA DOS BON,S PRODUTOS:

A

"W'M.M f MMl!r •• .MMIDI!
ee 'fMI.AS -fWW*'H'.i iM AM!!M'

(()) §21b� ((J)

Virgem Especialidade
(Marca Registrada)

,�y,�O VJRG�,) ....-G'!lDA �c�
(�WfTIH INVUSTRIAL
JOINVILLE

Sp..6Ã� �/RCtll-t
• •

ESPECIALIDADE

1••'eg jlLa2 iPgeee..2E-�HE i I � : �aal ...
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