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A revista " D as NEUE
VOLK" (O povo novo)

a Chefia que os mesmos de 15 de setembro de
não serão mals ali entre- 1946, órgão independente
gues. Os ínteressedos que

e apolitico, segundo a orí-A Junta do Alista' tenham urgenela no rece- entação da Ação Católí
. mento Militar de Ja- bimento daquele documen- ca, publicou a seguinte

noticia:raguá do Sul, leva to, deverão escrever ou te-
A pequena Aldeia deao conhecimento dos legrafer a 16a C. R.-Flo-
H d (H )

.

rlanopolis, declarando da- de ee e annover , SI-interessados o se-
ra do requerimento e re- tuada ao norte da Ale-

guinte. partição onde o entrega- manha, perto da frontei-
-----

ra com a Holanda, foiram, pois os mesmos se-Certificados de Reservislas rão remetidos por inter- teatro, durante mais de
medio da Junta do local três anos, de muitas apa·Foram recebidos e serão
da residencia. r!ções da Virge� Santis-ntregues aos interessados

. SIma. Desde o dIa lodemediante as formalidades Mullas: Deverão recolher novembro de 1937 até 3legais, todas as segunda- multas a esta Junta, afim de novembro de 1940Nos·(eiras, das 14 as 16 horas de que tenham

andamen-j sa Senhora apareceu cêr(i)S certificados dos se- to seus requerimentos pe- ca de 100 vêzes a quag-uintes: Alberto !\1affezzol- dindo certificado de reser· tro meninas de idade es-11, Alex Homburg, Artur vistas os seguintes interes- colar.osé Caetano, Abilio úa· sados: José Lopes, Augus- A principio as meninasdotti, Affonso Hanemannj to Hugo Alberto Bamlow viram a Mãe de Deus�fonso Germano Bertoldo Walter Roberto Ricardo aparecer sôbre um galhoKonell, Alfredo QHo Ro- Rahn, Vitor Hornburg, Oui ..hrbacher, Alfredo Macha- Iberme Hanemann, Irineudo, José Al�xandre, Fides Rangel, Arno Augusto Hu-ilhem Rudolf Gutz, Fran· Kid. . go one, ca d um. , .CISCO Modrok, Leo Köh- Cr'10,OO, por serem alisIh-Padre, Lailislau Fernan· tado a revelia. Afonsodes Barhosa; Pedro dos Seil e Roberto Fiedler,Santos e Sezenando de por fçJlta de alistamento,Barbosa, Antero Correa. CrSãO,OO cada um.- Sendo grande o nu.
mero de interessados que\'Ião do interior para pro
c,urar na Capital, séde da
<J;. R., os seus certificadosde reservistas determinou

Notas e Noticias
Em Serra Alta, onde

I se, o fato sensacional é
ha muito anos éra Preíeí- a corrida para as rena
to Municipal, faleceu o vações de 9 urnas.
sr. Capitão Osmar da Síl- Ali quem menos anda
va, distinto oficial da Po- voa, para desbancar ad-
licia Militar. versarios e até com-

-x-- panheíros:
Deu-nos o prazes de Ainda esta semana por

uma visita o sr. Prof. Jaraguá passou o chefe
Ramon Lopez que percor- de um pequeno partido
re o Brasil em objetivo com um deputado eleito,
cultural. que andava tratando de
Gratos pela distinção. desbancar o seu cor-

-x- religionario que dele
Aos poucos vão se es- está na írente por uns

clarecendo os horizontes 90 votos, abocanhando
politicos, com conchavos lhe, assim, a deputação.
e ajustes mais ou menos Como vemos nesta epo
interesseiros dos diver- ca politica não se res
sos grupos ou partidos. peita mais nada.
Em são Paulo; o P.S.D -x-

passou a apoiar o sr.
Adernar de Barros e seus

comparsas comunistas,
ficando de tora a U.D.N
e o P.T.B.
No Rio Grande do Sul

formaram em um bloco
a U.D.N, o P.T.E e P.L,
ficando do outro o P S.D
P.RP e P.C.B.
O sr. José Lupíon, que

já tornou posse do gover
no do Paraná, colocou
todos os partidos num so
saco, para ver como se

comportam ali dentro.
Em Santa Catarina, na

da feito, pois continua
nas trevas o resulta ge
ral do pleito, esperando
se porem, ainda para es
te mês a diplomação e
posse dos deputados e

governador.
A D.D.N convocou os

seus delegados e os de
putados eleitos para uma
convenção no dia 20 do
corrente, na Capital afim
de recompor a mesa da
Comissão Executiva e

traçar diretrizes.
Para essa convenção

íéJlem dos delegados que
ainda vão 'ser escolhidos
irá tambem o sr. Artur
Müller, candidato a de-
Iputado. .

Na politica catarinen-

Estão reunidos em Mos
cou afim de tratar da
paz com a Alemanha

.

e
outros assuntos que di
zem respeito ao mundo
mas especialmente aos
seus proprios paízes, os
ministros do exterior dos
Estados Unidos Inglater
ra, França e Russia.

-x......

-x-

A revolução que a cinco
dias estalou no Paraguai
afim de.derrubar o ulti
mo ditador sul america
no General Morinigo pa
rece

. que está tomando
vulto" pois constante
mente aderem mais for
ças do exercito.

O Governo Federal pa
rece que desta vez quer
mesmo melhorar a situ
ação do povo, fazendo
baixar os preços dos
principais generos ali
menticios. As reuniões
ministeriais continuam
para esse fim e façamos
votos que tomen uma

deliberação o mais bre
ve possivel Entre as
medidas que serão ado
tadas está a fixação dos
preços na produção e
na venda. a varejo.

Serviço Militar

Informações: Deverão com
perecer a esta Junta, para
prestar imformações ou

completar faltas em seus

requerimentos, os seguin-

I
zavam suas orações
especialmente o rosàrío,
Os pais das meninas, en
tretanto, (a família cha-
mava-se Gansíert) não
lhes deram crédito duran
te algum tempo, como
também o vígarío e os

Nossa progressiva cí- que não proporcionar demals sacerdotes. Mas,
dade, apezar de todos os aos nossos jovens algu- quando depois de
seus melhoramentos, ain- ma cousa que distraia cuidadosas observaçõesda tem muito a desejar, e que ao mesmo tempo e provas semelhantes as
principalmente em rela- tenha utilidade e seja realizadas em Lourdes,
ção a divertimentos, ou patriotico. convenceram-se do esta-
lugares pröpríos onde se

t do de êxtase em
:

quePorque, nesta erra .
.

dpossa passar agradável- lí
- caiam as memnas uran-que tem tanta inc inaçao dimente as horas de lazer.
d te as aparições, acre 1-ao progresso,não po e-Estamos num ambiente . taram que estas erammos conseguir um cam-

êm ríí hde trabalho, dirão muitos reais. Alem ISSO ouvepo de pouso e um "Ae- '.

d fcom ideias antiquadas, ro Clube? Nada mais casos de curas e en er-
porem, quem trabalha, útil, progressivo e patrío- mos por intermédio das
maís do que.nunca neces- B '1 meninas.tico, porque, o rast ,sita de distração depois necessita de azas em

Muita gente começou a
de cada periodo diário afluir ao lugar nos diassua juventude . -

N t Ide serviço. E o que està E qual o jovem Jara- .das apariçoes. aura -

ao alcance dêstes jovens mente a GESTAPO ínte-guáense que não se en-
Ique lutaram pelo engrau- tusiasmará com a ideia ressou-se pe o caso, su-

decímento do Brasil? pondo que tudô aquilode poder aprender a vo-
t]Nada de digno e salutar, ar em suas horas de Ia- era embus e, pe o que

apenas uns
: "papínhos" era necessário impedir

nos bares e cafés. um
zer.

tais fatos. A policia pren-cinema que deixa muito Seria este sem duvida, deu as quatro meninas e
á desejar e algumas um grande' passo para o Ilevou-a;s a um hospicio
cousas mais, que na rea- maior progresso de Ja-I Onde Iicaram sob sev_erolidade têm mais propen- raguá do Sul. Fica, pois,

I
regime de observações;são para aborrecer e aqui lançada uma id�ia. P?tretanto, depois de va

tornar monótonas as ho- á quem tem autorída- nas 'semanas, foram .forras de folga, do que dís- de sôbre o assunto, pa- çados a por as memnas
trair. ra conseguir o que tan- em liberdade por sere!ll -----Em face de todos ês- tos jovens Jaraguaen- completame.nte normais, nuou assim: Tomei infor-tes inconvenientes, por- ses almejam. O senhor BISpO de Osna- mações parmen orízadas.

brueck foi obrigado a menorizadas de tais apa-• • pagar as despesas com ríções, no lugar e a ho-
MUOAS fmtifßr!l�.Jl·nL'_Hhia I o hospíoío; cêrca - de ra.dasmesmas e só quan-
_,.._ ���� r 11.000marcos,so,maresp�r do me senti plenamente
Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, jabotica- I

I távpel �ba;qUela, epoca convencido de sua vera-
beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coníferas, PaI· I roi Iram as pequenas cidade, é que resolvi, co-rneiras, etc., etc. Gansfert de voltarem ao mo encargo de· minhaPEÇAM CATALOGO ILUSTRADO

� lugar das aparições. consciência, falar delasLeopoldo Seidel- CORUPA Mas a Santíssima Virgem no púlpito. O Senhor Bis-g II passou a aparecer ás po de Osnabrueck ao ter
- crianças, ora. num lugar notícias das aparições,É

. preciso restringir os pra-
I

â�a c�����;s:n; ���� �f;��i� �o cd��arca;�l�o�.

d·
- ximidades da casa pater- dois de seus sacerdoteszeres e as Iversoes. na cada uma das crianças conhecidos CO!DO refratá

recebeu um recado secre rios a dar crédito a tais,
to para o Santo Padre, noticias. Tinham a íncum
recado que só podiam bência de investigar mí
confiar ao vigário, para nuciosamente o assunto
que êste o transmitisse e de fazer um relatório

P. F. Perta/a - Tracluziclo cio alemão por Frei Silva Neiva. a Roma: Naturamente, de sôbre o mesmo E os re
tudo isso a imprensa sultados?.. Eu mesmo
catolíca não podia dar recebi um carta do viga
noticia; daí que até ago- rio de Heede, em que me
ra no exteríocpouco se diz:-"Temos entre mãos
sabe das aparições de testemunhos íncontestá
Heede. Em três· anos veis da veracidade das
contaram-se cêrca de aparições de Noss� S�-100 aparições, sendo a nhor" Tanto o vigarioúltima no dia 3 de noven- como o capelão estão,
bro de 1940 pois eonvencidos (nãoDesde então a coisa obstante sua anterior
ficou

.

em silêncío em posição de incredulidad�)Heede. As meninas, ago- da realidade das apart
ra crescidas, arranjaram ções. E qual ê conteúdo
emprêgo e,· em parte. das comunicações?
tiveram que ajudar nos . �is o que disse Nosso
lazaretos como samari- Senhor:-"Oshomens não
tanas. Súbito, ROVOS. ru- escutaram minha Mãe
mores começam a se es- quando lhes apareceu
palhar. Dizia-se que ago- em Fátima (Portugal) e
ra era o próprio Salva- lhes recomendou quedor que aparecia Nin- fizessem penitência. Comguém queria acreditar última instância, venho
nisso. Eu me encontrava eu mesmo para prevenir
em Altoetting, famof:;o'e admoestar' a humani
santuário da Baviera. dade. Os tempos presen-
Numa ocasião, o vigá- tes são graves: os ho-

l td' mens devem fazer penirio P. José Enge haI' IS-
te�n�I'a e afastar-se sin-se num de seus sermões; ...

"uma: noticia digna de ceram'ente do pecado, e

toda fé nos vem do nor- hão de rezar, rezar mui
té da Alemanha Em Hee- to, para aplac.ar a ira _de
de, a aldeia famosa pe- Deus. E" preCISO restrIn
las aparições de Nossa gir os prazeres e as di-

versões."Senhora, aparece agora
Nosso Senhor Jesus Quando no dia 21 da
Cristo a uma das quatro outubro de 1945 iam rea

jovens que antes havia lizar em Heede um baile
visto a Virgem. E o vigà- de gala, Nosso Senhor a
rio de Altoeting homem aparecer a Grete Gans
sábio e prudente, conti-: (cont na ultima. pa.g.)

Aereo Clube
de Jaragua.

por A R NO

Hoje passa a dare na

ralicle do Dr-Luíz de Sou
za ilustre advogado em

nosso município. Essa
auspiciosa data fará com

que o seu grande numero

de amigos acorram a sua

aprasivel residencia levan
do os seus votos de íeli
cidades, votos bem mere

cidos por quem soube,
pelo seu talento e probí
dade profissional, pelo
seu cerarer como exernpler
chefe de familia e pelo
seu devotamento pela ceu

sa publica como polltl
COj merecer a estima dos
seus concidadãos.
Ao Dr. Luiz de Souza

o abr�ço do"Correio do
Povo.

APARIÇÕES D'� NOSSA SENHORA NA
ALEMANHA.

de ciprestes, num recanto
do cemitêrio que fica ao
lado da igreja. Nem tô
das viram a aparição ce··
lestial ao mesmo tempo;
em primeiro lugar a Vir
gem apareceu somente
a uma das meninas; esta
chamou suas irmãzinhas
que, naturalmente. não
lhe quiseram dar fé. Pe
lo c ontrárío, zombaram
de sua credulidade e

imaginação. Mas de re

pente, tambem as zomba
doras se ajoelharam, su
cessivamente foram ven
do em meio de óvalo de
luz, a Mãe de Deus com
o menino nos braços,
que lhe sorria' amorosa
mente. A Stma. Virgem
disse a cada uma das
m(:-ninas algumas. pala
vras que as demais me·
ninas não ouviam Em se

guida desapareceu, ten
do-lhes dito antes que
voltassem.tes: Paulo Welker, Floria

no Richter e Gustavo
Kohlin. Marciano Voltoli
ni, Norberto Frankoviack,
Hardwig Larsen, José Sten
ger, Brulino Airoso, Orlan
do dos Santos Torrens,
Manoel dos Santos, Jorge
Borath, Martim Dziedicz.
Jaraguá do Sul, 10 da MlIr
ço de 1947.

O eleito destas .apari
ções foi mui díverso. As
meninas, que antes não
se distinguiam por maior
piedade, trans�ormaram
se completamente desde
então, e aguardavam com

impaciência o momento
de poder contemplar de
novo a Mãe Deus,
Com grande devoção re-

Artur Müller
Secr. J.A.M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ião EliDivel
Capital em Ações
Elilivel a Cario e LonDo Prazo

Credores Diversos em
Contas Correntes 88.069,40
Letras Descontadas 15.689,00 t 03.768,40'

Cnntas de Compensação
Caução da Diretoria 20.000,00 403.758,40

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

Jaraguá do Sul, 2 de Janeiro de 1947.
Silves1ire S1irzalkowski, Diretor
Adél ia Müller, Diretor

Sergio Thomsen, Contador reg. sob D. 60.781.

Vende-se,."", '

Por preço de ocasião, uma moenda i de cané
em perfeito estado, com montagem completa pera
funcionamento. - Movido a anlmats,

Motívo : _ Modificações de 'Industria.
Tratar com os proprletarlos

hI .. _
"

!

KLEIN JRiV1AOS
O�ar��Mirim '

' ,J'

Vende_.se
Um terreno em Estrada lrapocú - Hansa, com

40 morgos de terre, contendo '4 mil pés de �ipiJl1,
2.500 pés de bananas. - 5 cabeças, de gado ínclu
slve carro e cavalos. - Tratar com o proprletarlo

Jose HANISCH
Estr. lrapocü-Hansá

" ,

Emprego loperário, domiciliado e

resident� neste ,distrito;Presíza-se de um mo-, á Estra(la Itapocu, sendoSão convidados os senhores acionistas á com- cinho que saiba escre- filho de Carlos Ramthum.
parecerem à Assembléia Geral Ordinària, a realisar- ver á mäquína, no es- Ela, brasileira, solteira,
se no dla 22 de Março do �orrente ano, ás

.

14 ho- critório de Francisco domestica, domiciliada e
ras, no escritório desta SOCIedade, pera deliberarem Fischer - Rua Mal. Deo- residente neste distrito, ásobre a seguinte ordem do dla : doro N. 204. Estrada Jaraguá-Esquer-1'. - Aprovação do Balanço Geral ref. ao õxt do, sendo filha de Henri-

ano de 1946; que Janssen e de Pauli-
2'. - Eleição do Conselho Fiscal; � t� I öl � L I � I L naWitthoptJanssen.Õ·. - Assuntos diversos de Interesse social.

,
' E, ?ara que che�ue ao co-

Jélfaguá do Sul, 23 de Fevereiro de 194«,
A Müll Oti 'a!' d" nhecimento de todos" mandeirtur U er, ICI o .' di 1Diretor R ist C'I d o O' t it passar o presente e rta que

d tgc ro IVll o I,
d
IS �I t será publicado pela impren- Diretor'

Ea dom-drca saratguac 0t ,u, sa e em cartório onde serásta o e an a a arma ,

di S'Br 'I
'

afixado dur ante 15 las. I
aSI.

I b d J
•

,

F baguem sou er e a gum Im-
az sa er q�e c�mb'padrt'ce- pedirnento acuse-o para OS

ram no cartono eXI III o os
f I

�

, '"Achem-se ci disposição doe senhores

aCionis-, documentos exigidos ,?ela lei ID�RtUR' MÜT r Ef< f' {-:ii !! tas, na séde secial á Rua Morechal Deodoro da Fon- atim de se habilitarem 'para
' ,,J-J... ,�

l:... i::: PP.' Renato lMalt9p ii seca, nesta cidade, os documentos a que se ref!re casa.-·e: 'mTTER AOUIA

�I"M É O I C O !: o artigo 99, do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de 0e- Edital nO 2t84, de 11-3'
é �ní �ossaii,te.estom,a:- "',',,

:: H tembro ·de 1940. 1947.ii ' CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii Os diretores Benno Müller e RUma cal, feItO de raizes'me- .

II II

I . dicinais. . fi \:ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii _ x _ x- Mathlasii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii Ele, brasileire, solteiro, '

';'de Ovos Hn-l! Doenças de �enhoras - Parlos - �linica ii Assembléia Geral Extraordinária lavrador, domicili!ld� e {l Casc�s".
be comoii Geral de' Adultos e CrIanças. ii residente neste dIstrIto" as cores,
fIo

m
e Ovosii Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. ii São convidados os senhores acionistas a com- no Rio da Luz, filho de �utros dC?� to��s os taii TELEFONE N. � •

' ii parecerem á Assembléia Geral Extraordinária, á rea- Augusto Müller. e ma elr , n�ii Jaragná do Sol - Sta. Catanua ii Iisar-se no dia 22 de Março,' as 16 � horas, no es. Ela,brasileira, solteira; manhos e preços só�

'1
critorio desta sociedade, com a seguinte ordem do lavradora, domiciliada e, _C_a_s�...a_R_e_a_I,_. _::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: dia: ;o residente neste distrito,.1'. - Oiscussão e votação da reforma dos es- em Rio Cêrro, filha de

tatutos e aumento do capital social. ,Paulo Oscar Mathias.
2'. - Assuntos diversos de intere�se social.

,Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro de 1947.

70,50
4.611,50

10.620,00
12.000,00
3.440,10 Uma carroça com tolda, 2 cavalos e respec- õxt1.(,;00,00 tívos areiames, tudo em otimo estado.

_1_7,_84_1_,8_0_4_9_.5_83...:.,9__0 3x1 Tratar com - JOSÉ ERSf1UING

FAB�icÃra�ÊCAL_1
CADOS ,yARA' S.A.
encerrado em 31 de Dezembro de 1946.

(De 10-10 a 31-12-46)
A T I V O

Imobilizado
Imóveis

Estável
Direitos 27.000,00
Moveis e Utensilios 11.397,40
Máquinas 59.172,60 97.570,00

Realizavel a LanDO e Curto prazo
Mercadorias 18.040,30
Materlas primas 45,018,70
Devedores em Con-
tas Correntes 61.615,90 124,674,90

Disponi,el
C a i x a

Conlas de Compensação
Ações em Caução

Diversas Contas
Acionistas,CjCapitall0.000,00

Lucros e Perdas
Saldo que passa p.
o exercicio d.1947 24,392,50 34.392.50 423.758,40

PASSIVO

143.175,00

3.946,00

20.000,00

300.000,00

Demonstraçäo da conta de LUCROS E PER
Dfi5. fim 31 ôe Dezembro oe 194ó.

CRÉDITO
25.191,40
24,392,50 49.583,98

DÉBITO
A Juros e Descontos'
A Impóstos e Sêlos
A Salaríos
A Ordenados
A Seguros'
A Comissões
A Despesas Gerais

De Mercadorias
Balanço

Jaraguá do Sul, 2 de Janeiro de 1941.
Silves1ire S1irzalkowski, Diretor.
Adél ia Müller, Direto.

Sergio Thomsem, Contador reg. sob n. 50.781.
-x-x-x-

Parecer do Conselho Fiscal
Os infra-assinados. membros efetivos do Con

selho Fiscal da Fabrica de Calçados YARA 8.A.,
depois de haverem 'examinado minuciosamente o
balanço geral encerrado em 31 de Dezembro de
1946, a demonsrração da conta de "Lucros e Per
das", Relatorio da Diretoria, livros de contabili
dade, registros e demais documentos e compro
vantes referentes ao mencionado exercicio fi
nanceiro, 'certítíearam-ss da sua exátidão e perfeita ordem, motivo. porque os recomendam a
aprovação da Assembleia Geral Ordínaría a rea
lizar-se em data a ser determinada pela Diretoria.

Jaraguá .do Sul, 11 de Março de 1947.
Pauä í'no Pedri
Faus1iino Policarpo Rubini
Renaldo Ulrich

Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
ReRidencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::�:::: ::::::::::::

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANOSA
Vermitugo suave e de pr�nto

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

i emedios

Compre boje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto las Laboratorios Minancora
-jOINVILLE -

Compra-se
--=o=-

G o I A BA'S em qualquer quan-

Comércio & Industria

Schmitt S.A.
JARAGUÁ DO SUL

-

Assemblea Geral Ordinária

São convidados os senhores acionistas de "Co
mercio & Indusrrla Schmitt S.A. a se reunirem em
Assernblea Geral Ordinaria, no escritorlo de socie
dade, á Estrada Iareguä, km. 4, no dia 2 de Abril
de 1947, ás quinze horas, a fim de deliberarem so
bre a seguinte ordem do dia :

1)- Leitura, discussão e votação do relatorio
da Diretoria, do Balanço, da conta de Lucros e Per
das e demals documentos referentes ao exercíco de
1946 e do respectivo parecer do Conselho Fiscal.

2)- Eleição dos membros do Conselho Fiscal
e seus suplentes pera o exercieío de 1947.'

,

De acordo com o que determlna o artigo 99 do
Decreto-Lei N. 262'1 de 26 de- Setembro de 1940,
acham-se li disposição dos senhores 'acionistas na
sede social, os documentos relertvos ao exercício
de 1946.

'

Os acionistas deverão depositat, de acordo com
os estatutos sociaes, IIi!' sede social, com antece
dencla rninlrna de 24 horas, as suas ações, a fim
fe poderem participar da' Assemblee Geral.

leragué do Sul, 11 de Março de 1947.

ARNOLDO L. SCHMITT
'

Diretor-Presidente

AVI,50
Posto JARAGUA Ltda

tidade de preferência as vermelhas.

Walter Becker
6x2 Estrada Itapocú.

3x1
------------------------------------�--m

Comunica aos seus distintos fregue
zes, 'que, no corrente mês de Março; não
efetua serviços de concertos de pneus e

cargas de baterias.
.'

--�----�------------------------------m

I • Casa de ��tloveis
Vltório Lazzari.

� Jaraguá 'o Sal - Rua Domingos R. �a Nova�
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- '"

I
se Vidros. Molduras pare Quadros qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS
,

-,

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerários. '

Empregada, Doméstica
Atenção '

n .: (" ii:,

Fica terminantemente proibida a caçada e bem
assim as pescarias em minhas proprlededes.

Agirei energicamente conrra os 'que, não
peitarem esta proibição.

res-

3x1
ESTEFANO NORILER

Itapo�p�inho

Precisa-se uma com prática de todos os

serviços.
Ordenado CrS200,00.

3x1 Informações na A. COMERCIAL LTDA:
------------�------------------------�

VENDE·SE
Um terreno sito â Estrada Itapocú-Hansa,

com 82 morgos de terra, tendo casa bôa, ínclusí
se galpão para bater arroz, maís, ou menos com
6 morgos de arrozeiras feita, terreno proprio pa-
ra mais 20 morgos. .'

,

êxt '

'Tratar com EuCLIDl!.'8 GARCIA
----------------------------------------0

Vende-se

Fabríca de: Calçados
YARA S/A.

ASSEMBLÉA GERAL ORDINARIA

Silves1ire S1irzalkowski
A. Müller

-x-x-

. AVISO

3xl

3xl
Silvestre S1irzalkowski
A. Müller

Diretor
-- Diretor

,Arroz
Edital N° 2-185 de 11-3--47

João Ramthum
e Ida Janssen

Ele, brasileiro, solteiro,

A partir de hoje inicia
mos a compra de Arroz
em casca.

2xl B,REITHAUPT& CIA.

,
,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Aimoré
PAG.3

breviadas. "Despacho> J.
Sim, com o prazo de trin
ta dias. Em, 24-2-1947-
Assinado) A Oliveira. "E
pera que chague ao conhe
cimento de João Tornaz
ôabino da Cunha, se pas
sou o presente edital que•

será afixado às porta do
Forum no leger de cos

tume, e publicado pelo
Dlar.o Oficial do Estado e
Correio do Povo, esre ul
timo que se edita nesta
cidade. Dado e passado
nesta cidade Je Iaragué
do Sul, aos vinte e seis
dies do mez de fevereiro
do ano de mil novecentos
e quarenta e sete.
Eu Ney Franco,e scrivão

o subscrevi. assinado)
O Dutor Ary;J .', Ari �e�eir,� qliveira-Juis

Oliveira, Juiz de Direito de d.lr�lto. Esta conform,e.da Cômarca de Iaragué o original do que dou fe-
do Sul Estado de Santa lareguá do Sul, 26 de
Catari�a Brasil na forma Fevereiro de 1947
da lei,eic.' O escrivão Ney Franco
Pelo presente edital,

com o prazo de trinta(50)
dies, cita a João Tomaz
ôablno da Cunha, pare os

termos de um inventario,
requerido por Martinha
Francisca de Medeiros da
Cunha, nos termos da i
niciai adiante transcrita e

seu respetlvo despacho;
Exmo. ônr. Dr. Juiz de
Direito da Comarca de
lerezué do Sul. Martinha
Francisca de Medeiros
da Cunha, por seu procu
rador bastante.lnfrasslnado

a eree e constituido nos autos
da Ação Ordinaria de Des
quite que, por êsse Juizo,1 ERICH HARBS moveu centra João Tho

------------------ II maz Sabino da Cunha
Vende-se diz que, tendo passado

em julgado a sentençaUm engenho de cane completo, com moenda
que decretou o desquitede ferro, com um taxo de cobre cabendo 20 lates de da Suplicante com o refe

., gU<J,r.ôpa" UJ.TI .alarnbjqu� novo, ,cabendo 55 latas
..de rido, vem, respeitoeemen-

,

vinhão, 3 tuneís novos.
re, requerer a V. Excia,Tratar com FRANCISCO LUY que se digne ordenar aEstrada Ribeirão Cacilda intimação, por errer-se em1 jaraguá Alto. lugar incerto e não sabido------:--,----:----=-'----::;-.---@pllra, .no prazo que for Decreto de 24 de

.

feve-

���21 NeQ9cio de OcasiãO fixado por V. Excia., vir retro de 1947.F b d M
-

O " ahrir o inventarlo e dar O Prefeito Municipal
a rica e -,' oveis "SA JORGE

_

Vende-se dois leres de rerra, no lugar "Nereu andamento ao mesmo vis- de jaragúéÍ do Sul resolve:Especialidade em cadeiras de palha, tipo Colonial, Rus- Rltmos", dístante da Estação 30 minutos, sendo um to não hever-passedo 18 Nomeartico e de assentos de madeirá compensada. lote proprio para arrozeiras, e contendo meís ou mezes da decretação do De acôrdo com o art.menos 100 morgos de mera virgem, com toda a desquite aberto o mesmo 15, item III do Decreto-leimadeire.
Inventario, Tudo sob pena nO 700, de 28 de outubroTratar com o sr.' VITORIO LAZZARlS de sequestro dos bens que de 1942,3x1 Jaragu� do Sul
por ventura estl- Egidio Voltolini, pare----,--------�-�---- .;
verem sob sua admlnls- exercer o cargo AuxiHarVende-se tração e de ser o cargo de Estarlstlce. padrão "I"
de inventariante deferido I do Quadro-Unico do Mu

-Uma carroça com dois cavalos bons, inclusive á suplicante. prosseguin- niciplo,
arrelarnes. Por preço de ocasião. do-s� n?s ulteriores rêrrnos I Comunique-se

.Tratar com o snr, Roberto Horst de direito, sendo esta au- as.) Ten. Leonldes C.
(Padaria Corôa) - JaraguéÍ do Sul tuada e apens�dos. o� (IU- Herbster.S

I tos aos da açao pnnclpal. ----,------eção de Lavagem e Lubrificação ----.------

j
N. T. P. Deferimento-jara-

I
- Deposito de Lubrificantes - Com-

Curre'lu do Povu Bltt1llR .�u guá do Sul ::!4 de feverei- BITTER AGUIA
.bustiveis - Aces50ri05 - Carga, I

) ,.

d d
.de baterias - Concerto de Pneus __ se encarrega de cu ro d� 1947. assinado pp. e a VI a o

se,u.,. e�� ,.

Gazolina e Querozene em litros e Avisamos aos nos- do seu estomago Luiz de SOUZél
.. "Estavam tomago. ,d l't coladas estamptlhas esta-

_.

em caixas. sos presa os el oros

f
'

M duais novalor total Cr3,OO, =��=-:������At 1 d' 't' I h que ,estamos proce- Pre eltura . LJ- I'nclusive a taxa de saude AGUARDEM '. Em bre-
enhe la e nOI e, a qll,a quer ora. dendo a cobrança das

assinaturas para o coro. nl'cipal de de aS 1,00 devidamente ve a Casa Real receberáT I .c 40 inutilisadas com assinatu- das melhores fabricas do______e_6_1_'o_n_e_n_,__'

� rente ano.

Jaraguádo Sul ra e data por estenso e a- pais um grande sorti-r�---�=��?����=----�����������- IE�o TI m�ode®oo��se\llint21li "MEDICAÇÃO AUXILIAR Massa'.Pão em artigosPA R A F E R I DA S, L
-

NO TRATAMENTO DA para Pascoa.
E, C Z E MAS I _De ord.e� do sr. ::>re- SIFILlS". ®Y® (®1® ®� C»'r®
I N F L A MA, ç O E S, I

feIto MUnICIpal torno p�-
-------.-.�,r blico que durdnte o mes I' ' , Ide Março, arrecada-se na' '.' _C C C [ I R A 5 I Tesouraria da Prefeitura É UMA DCDIÇA _"vI=t''''''

M
..

I d J "d MUITO "lfn".OIilA ,."�A A �',,_

GR: I E I R A 5 I
umclpa e aragua o MíUA II ........... A .....ç ...�'eo ..QISul e na

_

Intendencia de �:.��;r;-::,,�::�,:�';;ES P J N H A S, E TC. Corupá, o Imposto s.lndus- u. I( "

trias e Profissões, to, se- �--""'!"'I!

@Y@®Y@®'!@)@í'@)®Y@®'t'@®í@)@!@)®'r@®f@)®Y@)@r®®� m���. satisfa�endo o pa-Tos A B °t R °d- R f °

d @J gamento no referido mês,se, SIDa, ronqui e, ouqui ao, e es fia os
� ficará o contribuinte sujei-TODAS AS MOLESTIAS DO ßPHRUHO RfSPIRßIÓRm � �o �m�6�fo den;oo�ri���;� :�:;:::En,contram alivio imediato com (.; uso do � mês, sendo então feita a

Ú'-CPc".a
, I n C O m P. a p a v e 1 . . cobrança judicialmente. ";;:u,,.....o

PO,-IOfill
.

d� Hngl-eu P�IDll!nll! �. ra T�����f;�� d�e ���:�t�á ,. :.::;::� !I::
'

,

•. do Sul, 5 de Março de � í�,:- W<"':"'."O PEITORALMA.IS�ONDE�IDO NO BRASIL®!
1947. !"EUlm fiE HJCm=m;, "lF, VOSGERAU 11 '."C.""",';''''' ,<oi ., "'" i�®i®®.i®@i..®®.;.®@..;@�@).@�@l®�� J:l Tesoureiro : ""�"""-,,,�__�_::."��__ ::,,,:_-_=_)

A Diretoria do Clube Aimoré,
têm o prazer de convidar os senho
res sócios e exmas. famílias, para,
em sua séde social. assistirem o
baile que será levado a· efeito em
a noite de 6 de abril proxlrno, com
infcio as 20 1/2 horas.

A reserva de mesas poder-o
ser feita' com o sr. Tesoureiro ou di
retamente na séde do clube.

3x1

Industria de Calçados
Gosch Irmãos S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Edital de convocação
Pelo presente ficam convidados os senhores

Acionistas desta Sociedade a comparecerem á as
sembléia geral ordinária a realizar-se no dia 10
(dez) de abril do corrente ano, às quinze (15) ho
ras, na séde social, afim de deliberarem sobre a
seguinte

ORDEM DO DIA
1) - Discussão e aprovação do Balanço e

maís documentos reíerentes ao exerci
cio de 1946.

2) -. Eleição do Conselho Fiscal.'
3) - Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de 1947.
Hert.a Gos eh - Diretora Técnica
Ott.il ié;l. Goseh - Diretora Comercial.

, Acham-se a disposição dós senhores Acionistas no eserítorío desta sociedade, os documentos
a que se refere o artigo 99, do decreto-lei nr. de
2.627, de 26 de .setembro de 1940.

Gei"ente de Secção
Precisa-se de um Gerente de Secção

competente no ramo de venda de peças
e acessörlos pera automovels, que esteja
quites com o 'serviço in'ilitàr. " I , '.

Pretensões e referênclas, informando
o estado civil, pera caixa postal, 55.

CURITIBA - Paraná

. AchilIes Sant'Anna
Rua Dnque de Caxias s, n.

CORUPÁ -:- Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Brasil

���_'

,_�_I.

Posto JARAGUA Ltda.
Rua Marechal Deodoro - JIRAGUA DO SUL

NUNCR EXISTIU IGURL

A mois importante Companhia de Capitalização da America do 5\11

Amortizações de Fevereiro de 1947No sorteJo de amortização realizCldo em 28 de Fevereiro foram sorteadasas seguintes combinações: •

I P J R A J A V B

Decretos de
fevereiro de

24 de
1947.

Y Z Y: L I B P S c

O Prefeito Municipal de
leraguà de Sul revolve:
Exonerar: :i -Õ>

De acôrdo com o arr.
92 § 10, letra G do De
creto-lei nO 700, de 28 de
Outubro
1942; Raul Massaneiro, do
cargo de Escriturário pa
drão "F" do Quadro-Uni
co do Municipio.
.omear:
De aeôrdo com .0 art.

15, item III, do Decreto-lei
n" 700 de 28 de outubro
de 1942, Raul Massanelro
pera exercer o cargo de
Amanuense padrão "r do
Quadro-Urtico do Munici
pio, criado pelo Decreto
lei n" 161, de 21 de teve-
reiro dé 1947.

'

Comunique-se.
As) Ten Leonides C.

Herbter.

Todos os titulos em vigor, portcdotes de uma das combinações supra, serõoimediatamente amortizados pelo capital garantido Cl que têm direito.
SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-EsquinaQuitanda (Edificio Sulocap)Inspetores e Agentes em todo o Brasil

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com-;, . �t t

. prandö na I

farmacia' Nová
de ROBERTO !tI. .HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe�'

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3D • JAßAGuA
@;®� @).@ @Y@)

Aviso

Informações corn :o sr. G. RODOLFO FISCHER

que transferi o meu es
critorio para a Rua Mar.
Deodoro, N. 204.
FRANCISCO F. FISCHER

3xt

Edital

Erico Witt
falecido no dia 6 do correrue.

A. rodos nossa gratidão.

Garibaldi, 10-3-1947.

Um terreno sito a Estrada Irapocú, com
16.000 mtrs2, com casa e rancho.

Preço de ocesiêo.
Tratar com o sr.

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

Assistente do professor Oavià Sal'lson, na Rio de Janeiro.
devem fazer imediata- Ex-Interno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

mente, entregando logo .

__

em seguida. I forma�o p�la faculda�e de Med!cma da

Ch O t
-

d
Universidade do RIO de Janeiroam a a encao e Jtodos para que os dados ,B L U M E NAU STA. ::::ATARINA

Dentro de 20 dias, a fornecidos sejam verda-
contar da presente data, deíros, havendo multa lII!m:!I ; ...__I �todos os Industrlais, e para os íníratores ate Ipropietários de atafonas, Cr$20.000,00. "ri Waltlem;ro MazureeLenengenhos de farinhas, Mais uma vez o povo U U I II
açucar, serrarias e de- de Jaraguà do Sul, Iazen-
mais Industrias, devem do a sua estatística in
cornparecerj á Agência dustrial, colaborará para

O Prefeito Municipal Municipal de Estatística a grandeza de sua terra
de Ieregué do Sul, resol- os que residirem no 1° e para um melhor conhe-
ve : Distrito (Jaraguá elo Sul), cimento da capacidade

Revogar: e. na Intendência Muni- I índustrial do Brasil.
O Decreto de 2 de abril cipal, os que residirem Jaraguà do Sul, 15 de

de 1945, que designou no 2'. DístrltofCorupé) Março de 1947
M 'I L' d "'1 Nestes locais recebe Robreto M. Lacerda -----.

anoe U1Z a::::;1 va, 0-
CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, .i:.:I d d P rão as folhas para ragís- Chefe deDivisão do D.E.E.cupan e o cargo e ro-

moderna e primorosamente instalada do 1.1.fessor padrão "B", pare
to das industrias, o que

.

..

exercer a função gratifica- TI)) 1f DR. SADALLA AMIN 11
da de Inspetor Escolar, II rctcítrra M1UlIDlncnIDali ale CONJUNTO �E APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ��extinto pelo Decreto-lei

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ· 11
�� J�119��. 21 de feverei- J2lr2lg1l1lá d (()) §1Ulli « Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» li
Exonerar: R I. •

.

t D h d
HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

!:.;:�.De acôrdo com o art. equenmen OS espac a os - .Joinville -

�;et�- t:{ ��tr�o� d�o28 DJ� I 1895 - Erich G����lr�j;���. requer transf. imp. ::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::;:::::::::;:::;:;:::;::;;;:::;;;;;;::::::::::::;;;:::::::;;::::
outubro de 1942. de terreno com a area de 2.500 mts2. sito a rua Rio r ..

Manoel Luiz da Silva Branco vendido a Ingo Blunck. Idem. i Dr Alvaro Batalha - M1ÉDI�@do cargo de professor pe- 1896 - Max Flidler-bras. requer baixe imp. •

drão "C" do
.

Qudro-Uni- de um caminhão de carga Idem. CIRURGIA PARTOS, l\WLESTIAS DE SENHOHAS E
co do Municipio. 1897 - Otto Meyer-bras. requer baixa imp. CRIANÇAS, DOENÇAS INTEHNAS E TROPICAIS,Nomel!r: sobre um carro de mola- Idem.
De acôrdo com o err. 1798 - Gustavo Braum-bras. requer baixa irnp. •

DOENÇAS DA PÉLE.

15, item III, do Decreto- sobre um carro de mola vendido a Germano Mun- - Eletricidade Médica-
lei nO 700, de 28 de outu- dstock, Blumenau. Idem. Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
bro de 1942, 1899 - Geraldo Ianrz-bras, requer transf. para Raios Ultra Violetas e Infra. Vermelhos
Manoél Luiz da Silva seu nomeimp. de uma bicicleta adquirida de Engen- - R A lOS X -

pare exercer o cargo de ho Rau Ltda Idem. I)h'ctor Médico do Uospital "São José"
Inspetor Escolar, padrão. 1900 - Germano ôíewert-bres. requer transf. ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

"N" do Q adro Llni do irnp de um carro de lavoura vendido a Ernesto D .U - I Co . •

:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ;:::::::::;;:::::::::;;;::: :::::::::::: :::::-::::::; :::::::::::: :::::::::::: :::�:::::;::Municipio, criado pelo De- Siewet.. Idem.
creta-lei UO 161, de 21 de 1901 - Artur Porarh-bres. requer transf. irnp.
fevereiro de i 947 de uma bicicleta vendido a Emilio Baerwaldt. Idem.
Comunique se 1902 - Leopoldo Lernke-bras. requer transf.
'As) Ten. Leónidas C. imp. de um troly, vendido a Rudolfo Hofmam Idem.

lierbter. 1903 - Willy zlck-bras. requer transf. irnp. so-
bre um carro de lavoura adquirido de Maria Zick.

Em artigos de couro Idem.
como jogos Cintos e Sus- � 904 _. Oito ßerthelsen -bras, requer licença
pensor�os, Carteiras com para estabelecer-se com uma Ferreira a Rua Felipe
porta nickel em lindos Schmidt (Col'Upä). Idem.
estojos etc., V.S. encon- 1905 - Alfonso Becker-bras. requer licença
trará o maior sortimento para estabelecer-se eom Alfaiataria a estrada Ano
da praça na Casa ReaL Bom Idem \.i;(�

:�n�J1:f:�io�n:�s. R= rF;r':r=;s"���;;id��ias:l \lolanela Nico/uzzj !li '" LJ � Maleitas, Tremedeira:� �.
Dia 18 terça-feira, o ca· I� - OURAM-SE RAPIDAMENTE COM -- �I -

lendario assinala o nata-::: " . • •
o:: ��

lido da menina lolanda II� Capsu las Antlsezonlcas �I
Nicoluzzi, aplicada aluna III IIIdo Grupo Escolar Abdon o:: M inancora" :::

Batista e filha do nosso III ". Iiicompllnheiro de trabalho o::
Em Todas as Boas li armaCias .

o:;

snr; Ve�aIicio. Nicoluzzi. III É um produto dos Laboratorios MINANC0RA III
. ,A an!versarJante, desde

1'1'1- 1-1'1-Ja desejamos todas as fe- - .Toinville -:- Sta. Oatarina-
licidades. !S!!�H=m;!!!!!!::m=ii=H!E1m=cH=u=H=n=u=1

É preciso resíringír]
es prazeres e as di

versões.

(concl. da 1a. pag.)
Iert e disse-Ihe:-"Dize
ao vigário que EU orde
no que não se faça bai
le. O vigário deve anun
ciar isto públícamente,
na igreja. -------------------_ - ·�.__w�Ai dos pais que, ape-}
zar disto, enviarem suas
filhas ao baile: . um dia
terão de prestar severa O snr. Agente Postal Telegrallee pede-nosconta disto." tornar público que termina no fim deste mês o

O vigário an�nci?u a prazo a revalidação deregisto dos aparelhos de
mensagem na Igreja, e radio naquela repartição. 3xl
como resultado da mes-I -...,_,.,-------------�----

ma, ninguém se atreveu Um bello sortimento Registo Iadustriala t�mar parte. �o bai!e em material de especie,
projetado. DeSIstIU-se dê- como jogo p. Salada, [o
Ie, apesar de todos gos para por sobre me
os custosos preparativos sa, jogos talheres, trens
e daí em diante ninguem de cosinha de aco inox
pensou mais em dansas. 'sueco" acaba de rece
o Salvador havia dito ber a Casa Real.
tambern:
Quero que Reede se

transforme em paróquia
modélo: TôJas as coisas
inconveniente devem
desaparecer, e os habi
tantes devem dar bom
exemplo aos peregrinos
Desde então Reede se

converteu em centro de
renovadas peregrinações.
Imensas caravanas de
peregrinos chegam a
cada momento, de sor
te que a companhia 'de
transporta se viu força
da a estabelecer uma
linha especial para Ree
de.
Durante a guerra, Reede
sofreu alguns danos.
Uma grande ponte sôbre
o rio Reno, não longe
da aldeia, tinha sido
completamente des-
truida: os Aliados, porém,
trataram de reconstrui-la.

--;:;;;a um estornego Iforte, usando

BITTER AGUIA

Registo de Ra.dias·

EDITAL N. 1

Decretos de
.

22 de
fevereiro de 1 947.

Aniversarias
Fizeram anos: dia 10 o

sr, ·Roberto Funke e a
menina Rosa Aidil filha
do sr. Vitorio Lazzeriz; dia
12 a senhora Nicie Rubi
ni, digna consorte do nos
so amigo Faustino Rubi
nl; na mesma dera Hilde
gard Arnold e Helmuth
Neítzel e a senhorita
Irmgard Bleich, residente
em Corupé, Doris Dona,
filho do Sr. Hilario Bona.
Dia ia festejou sua da

ta natalicio o sr. Jorge
Erschlug Dia 14 os srs.
Francisco Modrock e Ar
noldo Krueger.
No dia 15, o sr. Max

Eggert, comerciante, e as
senhoritas Etelvina Ferrei
ra e Amasilda Piazera.
Ontem passou a data

natalicia do SI'. Germano
Althoff-ilustre Diretor Ge
rente da Empreza de Trans
p'ort� Frenzel S.A.
Ao aniversariante os nos

Artigos de prata boli
viana, pratos para pare
de, Bandeijas "Santa
Ceia", porta retratos. Es-

o tojos para Escritorios e
muitos outros artigos
deste material está a

disposição de V. S. na
afamada Casa Real.

PAG.4

Socorro à Europa Faminta
Pacotes particulares para a Europa.
Aceitam-se até no dia 31 de M arco.
Informações com

.

PASTOR VVAIDNER

Clinico �e Of�os, Ouui�os, nariz, 5�rU�ßtH IIDr .. Arlninio Tavares
Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
, Ex-Chefe dos serviços cllnlcos e cirurgicos da especiolidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

. Raios Infra-vermelhos e azUis.
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