
seus colegas, merecendo
os seus julgados, inume
ras vezes, justos elogios
e aplausos da rnais alta

-

Corte de Justiça do Esta
do.

Em todas as comarcas

do Estado por onde tem

passado, na rraleroría de
sua brilhante carreira, é
esse o conceito em que
é rido.

Esta a razão, pela qual,
os seus inumeros amigos
e admiradores, preparam
lhe calorosas manlfesra

ções de regosílopelo trans
curso daquela data á sua

volta, entre as queís, avul
ta o valioso mimo que lhe
será oferecido.

"Correio do Povo", que
tem em S. Excia. um grande
amigo, com grande prazer
se associa ás homenagens
que lhe serão prestadas,
por seus amigos de Iara
gué augurando-lhe since
ros votos de felicidades.

CAIXA POSTAL, 19 Direror-responsavel :
.

A R TU R M Ü L L E R Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39

ANO XXV - JARAGUÁ DO 8UL Sabado, 5 de Fevereiro de 1944 Sta. Catarina N. 1209

�m Giuanã� Desfile Civico
ém. Joinville

Dr. Hry Pereira Oliueil H

MARIO PINTO SERVA

Todos os homens pre- considerando-se que nin
cisam se aperfeiçoar dia- guem hoje· cultiva o sólo
riamente no excercieio da para si mesmo mas para
função, trabalho ou ser·' vender dentro do pais
viço que executam. E pre ou fóra dele, e os consu

cisam aspirar preencher midores são cada vez mais

funções e cargos mais al- exigentes, proferindo os

tos. Todos os pais dê Ia- artigos melhores e mais

milia, do interior ou das aperfeiçoados. "Tant vaut
cidades, morem nos sitias I'home, tant vaut sa ter

ou nas pequenas aldeias, re." Todos os 'cidadãos,
de qualquer classe que sem excepção, precisam
sejam precisam saber edu- saber cumprir' os seus de
car seus filhos, física e veres para consigo' mes
intelectualmente, segundo mos, para com suas Ia
todas as regras da higie- milias, para com a ordem

ne, para que estes se tor- social e para com a Pa
nem cidãos aptos ao curn- tria Guerra é tecnica. Si
primento de todos os seus todos somos obrigados
deveres. Todos os lavra- a cumprir lo dever para
dores precisam produzir com a Patria, na hipóte-

Au,xI-II-O a' BusSI-a _cada 'vez melhor, maxime se de guerra, é preciso
que como soldados enten-

damos de todas-as tecni�

Quem não conhecia em Jaraguá, a Car
los Mey, que no primeiro dia do corrente

mês, centenas .de pessoas, afrontando todas
as internperies daquela tarde, acompanha
ram respeitosamente, rendendo-lhe o tributo
de suas homenagens, até á sua ultima mo

rada.
Por certo niguem neste municipio des

conhecia aqu�le que em Jaraguá, p�utou
toda a sua vida, por ações honestas espa
lhando beneficios aos que dele se �cerca
vamo

Homem próbo, comerciante honrado

amigo leal, por mais de quarenta anos foi�
entre nós, exemplo de cordura sem fraque�
zas, altivez sem arrogancia, sobriedade jsem
usura.

A bondade personificada, e a modestia
em .humana fórma, tudo em Carlos Mey, re
fletia um carater seguro, e a tranquilidade
que estampava a sua fisionomia sempre se

rena, denotava a conciencia dos deveres

sempre cumpridos.
Foi esse cidadão, sem macula, que a

morte essa grande inexoravel, a poderosa
, força invencivel, na sua faina sinistra, cei
fou no ultimo dia de jaueiro.

E insatisfeita, antes de rouba-lo aos seus

incontaveis amigos, á sua familia, á sua ter-
. ra que tantos serviços lhe deve, quiz, como
que a experimentar, pondo a próva, a for
taleza do seu caráter impoluto, tripudiar so
bre a sua vitima, cumulando-a de sofrimentos
fisicos de toda a sórte.

Mas a tudo resistiu, Carlos Mey. A mor

te não conhecia a retidão daquela Iigura
que enfrentou durante toda a sua vida, to
das as situações que lhe obrigou o destino,
mantendo sempre a tradição de honradez,
que foi o apanagio de toda a sua existencia.

Seu nome não será esquecido, antes se

rá lembrado como exemplo ás gerações fu
turas.
Descanse pois, em paz, que bem o merece

o cidadão exemblor que foi Carlos Mey.
M. T.

Amanhã realísar-se-ão
em Joinville, por orga
nisação da secção da
Cruz Vermelha daquela
cidade, diversas festas
em homenagem as altas
autoridades civis e mili-

I
tares, entre as quais es

tarão presentes os srs.

Interventor Federal Dr.
Nereu Ramos e General
Heitor Borges, coman

dante da 5a. Região Mi
litar.
Nesses festejos toma

rão parte as Samarita
nas 'e Alertadoras de

Florianop?lis, Itajaí, Blu-

menau, S. Francisco, pa
ra esse fim convidadas.
As Alertadoras de Ja

raguá "que, por motivos
alheis as suas vontades
não podem comparecer,
estarão, nessa ocasião,
com seus pensamentos
voltados para aquela be
la cidade visinha, levan
do assim, sua solidarie
dade e aplausos ás suas

colegas, assegurando
lhes o mesmo entusias
mo e votos de sacrifício
com que hão de servir
a Patria, fieis ao que ju
raram.

Transcorrerá, amanhã,
a data natalicia do Exmo.
Sr. Dr. Ary Pereira Oli
veira, integro e culto Juiz
de Direito desta Comarca
Magistrado na verdadei�

ra accepçäo do termo con

quistou 8, Excia gerals
slmpaties.quer pelo seu fino
trato quer pela sua esrne

rada educação e sua cul
tura impondo-se como ver

dadeiro homem de socie
dade.
Juiz moço tem se reco

mendado á admiração dos

DO BRASI L,

AEficienciaColetiva
dos Brasileiros

R I O. - o Tribunal 18.000 sacos de acucar

Mari!�mo tratou em sua cristal do Sergipe, destí
reumao da semana pas- nados ao nosso Estado.

s.ada dos processos rela- Esse açucar será for
tívos aos afundamentos necido na base de Cr. $
dos 1!avios brasileiros 128,00 para os portos ca

por piratas do eixo. tarínenses, por saco de
O valor dos 22 navios 60 quilos.

torpedeado� e afundados Aqui foi fixado o pre
em 1942 fOI de Cr. $ . . ço anterior de Cr. $ 2,50
508.477.500,00, sendo 13 por quilo .

vayores do Loide Brasí- - ,Hoje completa 10
leíro - Cr. $ . . . . anos de administracão

3?0.29_7.000,00; 5 da Orga- da Imprensa Oficial' do
msaçao Lage - Cr. $ Estado o brilhante jor-
97.46?500,00;. 2 da Com- nalista catarinense sr.

panhia Carbonifera - Batista Pereira, que por
Cr. 52.850.000,00 e 2 de esse motivo tem sido
outra empresa, no valor. muito felicitado.
de Cr. $ 28.477.500,00. O ILoide Brasileiro avaliou .

RIO NEGRINHO. - No

a carga perdida em
dia 28 do m?s pas�ado

223.249.620 cruzeiros. faleceu en: RIO N.egrmho
Entre tripulantes e

o grande índustríal Jor-

passageiros mortos e ge Zlpperer, um dos nm

perdidos naquele ano, o dad�res da conc�ituada
numero sóbe a 772 e a tabríca de moveis que

tonelagem bruta perdida, traz o seu nome.

foi de 148.595, e a móvel ------.---
em 97.431 toneladas.
Depois disso ainda po

derá haver brasileiro
que tenha simpatias com

o totalitarismo sanguina
rio?

081egacia Especial
�e Policia

Os scvíetícos acabam
de divulgar, em Moscou
uma nora sobre os forne
cimentos de material bé
lico, generos alimenticios
e material outro utilizado
no esforço de guerra fei
tos pelos Estados Llnidos
à' Russia depois da agres
são nazista. Essas, expor
tações norte-americanas
somam, até agora, mais
de 4,000 milhões de do
lares, metade dos quais
aplicada em canhões mu

nições, tanques, veiculos
motorizados e outros ti

pos de equipamento mi
litar.
A nota particulariza al

guns numeros da maior
eloquencia quanto ao al
cance do auxilio norte-a
mericano ii heroica resis
tenda soviética. Vejamos
alguns deles: 74.000 avi
ões, 57.000 tanques,
160.000 caminhões, 50.000
"jeeps", 20.000 veículos
motorizados outros, 150
mil telefones' de campa
nha, 800,000 milhas de fios
telefonicos para os ser

viços de comunicação do
exercito vermelho" etc. Ar
tigos industriais e mate
rias primas permitiram ii
lndustria sovietica reajus
tar seu programa de pro
dução de maneira a aten
der ás imensas necessi
dades dos exercitos so-

Por JACK PEARL _ Washlngton _ (Serviço Es- ao v�r como os ru�so.s cas necessarias na guer

pecial da Inter-Americana) v�lorIsam essa c�ntrIbUl- ra. Tudo o que dissemos

çao que, pare citar as acima se resume na ne

vieticos as quals consri-. propries palavras da nora cessidade de decretarmos
LAPA. (Paraná) - Nos Solicita-nos a Delega

tuem algo jamais imagi- oficial, "contribuíram pare no Brasil a extinção do
dias 7 e 9 deste mês cia de Policia do muni

nado na história militar sustentar o exercito russo alnafabetismo para que to-
realísar-se-ão imponen� cipio, a publicação da

de todo o mundo. e auxiliar a alcançar as dos os cidadãos brasilei-
tes festividades do cen- seguinte nota:

Da mesma forma os ali- magnificas vitorias da ras; leiam livros e jornais,
tenario do historico com- «As sociedades de Ati-

mentos enviados pare a frente oriental", mediante os quais este- �ate da Lapa, que paz radores bem como os

Russia pelos Estados Uni- Agora que os Estados jam ao corrente de tudo
Iím a revolução ríogran- respectivos salões, tan

dos serviram pare vencer Llnidos estão empenhados quanto se passa no mun
dense, perdendo ali a to desta cidade como do

as dificuldades provoca- a fundo na guerra total do inteiro. Cientes dos
vida � glorioso G�D:eral distrito de Corupá, con

das pela perda de impor- centra o Eixo e que as esforços e dos sacrificios
Carneiro. O sr

..
Mínístro 'tínuam interditados por

tentes regiões agricolas e tropas norte-americanas que desde 1939, os brita-
da Guerra convidou pa- força da Portaria desta

permitiram esperar até que se aprestam pera invadir nicas arrostam para pre
ra falar no encerramen- Delegacia, datada de 24

a agricultura sovietica se a Europa nora-se em to- servar os direitos da Hu-
to das comemorações de janeiro de 1942.

refizesse e entrasse no- do país uma crescente on. manid ade os brasileiros
o sr. Interventor Dr. Ne- Essa Portaria foi baí

vamente a produzir na es- da de admiração pelos estarão construindo o edi-
reu Ramos. . xada em cumprimento

cala habitual. feitos dos russos. Os nor- ficio da sua própria es- RIO. _ Regressou de
de ordem das autorída-

A divulgação destes Ia- te-americanos cornpreen- trutura social e -politica. sua viagem ao Estado do
des superiores, portanto

tos constitue esplendlda dem, hoje melhor do que Todos os problemas indi- Paraná o Presidente Ge-
o deslacramento e a re

dernonstreção da Intime nunca, que cada alemão viduais, sociais ou nacio- tulio Vargas. O chefe do
abertura dos salões só

solidariedade e perfeito morto na frenle oriental é nais são problemas men- governo e s t e ve em
podem ser autorizados

entendimento reinantes um alemão a menos pa- tais que' dependem da Iguassú, onde visitou os
pelas mesmas autorida

entre os Estados Unidos ra resistir ao desembar- ação de cada individuo e famosos saltos, v!aJ'ando
des superiores, ás quais

e a União Sovietica. Pri.1 que«de Eisenhower na da coordenação harmoni- os interessados devem
em seguida para Ponta d'

. .

meiro, porque mostram o frente ocidental. Por isso, ca_ de, todo.s .os individuas. Porá e Guaira, onde er-
IrIglr-se.»

verdadeiro alcance do todo os os grupos sociais Nao e SUflCl?nte a �� noitou. Essa viage! é
--------------

auxilio norte-americano; do país, particularmente Planha_ da crlan�porqdue mais uma demonstração
segundo, porque eviden- as forças armadas de ter- e as sao em nu-mero e

Id'
O PRECEITO DO DIA

ciam a bôa fé dos russos ra, mar e ar, vêem hOI'e 10 milhões no

-

Br'l
o gra�de mteresse que

.
_

__ �Sl .

e S. EXCla. tem demo _ 27 Em cada

qhue não pretenebemt.desco- dnods russd�s notavels s?l- estaot ddependend.o dlarl.a trado pelo paiz, Visit::- ço de-Vinte' e quatr�sh�=
n ecer ou su es Imar o a os, _Ignos ma millor men e os"respe�lvos �als. do'. e fiscalisando s ras, oito horas de sono

lIlcance dos auxilios rece- ad.mtraçao pelo. seu he-I'O que. adlant� e ensma'r distinção de gra d'
em

bidos. A opinião dos Es- rOlsmo e tenaCIdade. A os pais a orIentarem a e uenos Estado
n es e são precisas ao organis-

tados Unidos apreciou a divulgação da nota sovie- educação fisjca e mental �s ;'econtos d tS, �tOd?S mo para recuperar as

nota do governo sovieti- tica representa, além do dos, s�us filhos. e as grande
o berrl orlO energias gastas durante

C l'u tarn t d t d
.

d" f I,' 1 S o ras que ó dia.. Os que dormem
o s en e en ro es- maiS, ��an e Iflun o. para seu governo real' t-·
tes dois pontos de vista. a politica do preSIdente I

Isa. pouco, es ao malS sujei-

Ao mesmo tempo que os Roosevelt e do secretário FLORIANOPOLIS.
tos ao ataque das doen-

norte-americanos se orO'u- de Estado' Hull, I'nque"-
N as suas compras O

ças infecciusas. Na pre-
o ..,

b
Instituto do Açucar e venção da gr"

lham do auxilio que o tionavelmente os princi- O Requio pedir do Alcool comunicou a
Ipe, cum-

seu pais presta ao gran- pais responsaveis por tão Caie' Mahnke Comissão de Abasteci-
pre evitar tudo o que

de aliado em O'uerra con- sensacional auxilio norte-
possa desfalcar o perio-

o mento, que estão sendo do de sono nec
.

tra a Alemanha, se alegram americano à Russia.
essarIO a

__�' \beneficiados no R i o, nossa saude. - SNES.
'''t. �.

�

• ._ .... 4.. '
.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE jARAGUA' DO ULS
- Secretaria -

Edital de Coneorreneia
BOTEQUIM E BAR DA ESTAÇÃO 'RODOVIARIA

Lenha
Picada

d�. coivara 1a' qualidadeDe Ordem, do sr. Prefeito Municipal, torno pú
blico, pera cenhecimento dos interessados que até o

dia 29 de Fevereiro proximo vindouro, ás 14 horas,
esta Prefeitura receberá propostas para a exploração
do serviço de botequim e bar na estação rodoviaria
desta cidade.

As propostas deverão vir acompanhadas dos
documentos abaixo enumerados:

1.) - prova de quitação com o serviço militar;
2.) - prova de quitação escolar:
5.) - certidões negativas pelas quaes os concor-

rentes provem não estarem em debito pera com as

Fazendas: - Federal, Estadual e Municipal;
4.) - prova de que não mantem demanda com

o Estado ou Municipio ; ,

5.) - prova da capacidade financeira do COD-
'.::::: .:::::1

corrente pare se desobrigar do serviço proposto.
Os concorrentes devem apresentar as propostas J'ESlDERTE D BILISem duas vias, a primeira das quaes devidamente se-I U I

ladaAs propostas não devem conter vicios de qual-I DO SEU f·IGIlDO
quer natureza que possam suscitar dúvidas, tais co- E Saltará da Cama Disposto para Tudo

mo, emendas, razuras. entrelinhas, etc. Seu fígado deve produzir diaria-
,

Os documentos constantes dos itens 1 a 5 de- menteumlitrodebilis.Seabilisnão

d
corre livremente, os alimentos não

vem ser apresenta os num envelope e a proposta são digeridos e apodrecem. Os gases
noutro envelope, tomando o primeiro a letra "A" e o inchamoest&mago.Sobrevémapri
segundo a letra "B", arnbos rubricados, fechados e sãode ventre. Você sente-se abatido

lacrados. e como que envenenado. Tudo é

A fl amargo e a vida é um martírio.
13 irmas, quer das propostas, quer dos demals Umasimplesevacuaçãonão toca-

documentos exigidos, devem ser reconhecidos pelo ráacausa.Nestecaso,asPílulasCarter
tabel i ãO. são extraordinariamenre eficazes.Fa

Os envelopes serão abertos no dia 29 de Feve- zem correr esse litro de bilis e você
, sente-se disposto para tudo. São sua-

reiro a 15 horas, no Gabinete do Prefeito, em pre- ves e, contudo, especialmente indi-

sença dos proponentes ou de seus representantes.
'

cadas para fazer a bílis correr livre

A Prefeitura assiste o direito de recusar todas as mente. Peça as Pílulas Carter. Não

propostas, caso nehum delas satisfaça aos inreresses
aceite outro produto. Preço: Lr S 3.00

da mesma.
----

Quaisques outros esclarecimentos, os Interesse- --------
dos poderão obter nesta Secretaria na hora do ex

pediente.

Metro Cubico ou
Carrada - 12 cruze'ros

Lenha para for
no etc•.•

- Entrega a domicilio-

Pedidos pelo Telefone

N.79

Secretarie da Prefeitura Municipal de jaraguá do
Sul, S.C., em 26 de janeiro de 1944. ,

RENATO SANS - Secretário

N as suas compras
obsequio pedir,
Café Mahnke

Edital de praça DOIS lUMlnßRfS OH
Sciencia

Atteste que o preparado
PElTORAL DE ANGICO
PELOTENSE do ilustre
tarmaceitico Domingos da
Silva Pinto, em vista de
sua tormula, deve ser um

bom medicamente, que dvve
ser aconselhado nas attec

ções broncho-pulmonares. O
reterido é verdade, pelo qne
passo o presente.

Pelotas - DR. BERCHON
Eu abaixo assinado, dou

tor em medicina pela impe
rial Academia do Rio de r a
neiro etc

Atteste que tenho empn'
gado em minha climica uas

bronchites guer simplemente
catbarraes quer de tundo ee

tomatico o preparado PEI
TORAL DE ANGICO PE
LOTENSE, do illustre phar
maceutico Domingos da Silv«
Pinto tendo obtido vantagens
incontestáveis acoroçoaudo
me a lancar mão desse meio

therapeutico muito trequen
temente, sempre com resulta
do profícuo e incontestaael.,

Pelotas - Barão dos San
tos Abreu
Firma reconhecida pelo nota

rio A. E. Fieber
Licença N 5 I [ de Março

de 1906.
Deposito geral: LABORA-

TORrO PEITORAL DE
ANGICO PELOTEMSE -

Pelotas - Rio G. do Sul
Vende-se em toda a parte,

primeira
O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito

da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

F A Z S A B E R a todos os que o presen
te edital de primeira praça, com o prazo de trinta
(50) dias virem ou dele conhecimento tiverem ou in
reressar possa, que findo esse prazo. ha de ser arre

matado por quem rnaís der e maior lance oferecer,
no proximo dia 24 de fevereiro, as 11 horas o bem
penhorado a julio Demarchh na ação executiva fis
cal que lhe move a Fazenda Esredoal, a saber:

Um terreno sito nesta comarca no lugar' deno
minado Iaraguà-Alto, confrontando ao Norte, Leste
e Sul com terras de quem de direito, e a Oeste com

as de Leandro Lenzi, com a area de 52.7797/9 rne

tros quadrados, avaliado em cr.ê 600,00.
Culo bem constante do euro de sequestro e auto de
avaliação dos· euros da referida ação executiva, será
levado em primeira praça de venda e arrematação
em hasta publica, pelo valor total de cr.$ 600,00 seis
centos cruzeiros. - Assim será o referido bem arre

matado por quem mais der maior lance oferecer no

dia, hora e lugar acima mencionados, pOdendo o

mesmo ser examinado por quem interesse tiver, nu

lugar Iaragué-Alto, onde se acha localisado dito bem.
E pare que chege a noticia ao conhecimento de to
dos, se passou o presente edital que serà afixado às
portas do Forum, no lugar de costume e publicado
pelo jornal local «Correio do POVO», Dado e passa
do nesta cidade de Ieraguà, aos dezesete dias do
mês de janeiro de mil novecentos e quarenta e qua
tro. Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi. - (assi
nado) Ary Pereira Oliveira- juiz de Direito da ;::0-

marca». - Està conforme o orlglnal, do que dou fé.
Ieraguà do Sul, 17 de janeiro de 1944.

O escrivão - NEY FRANCO

----,-----------------
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Caixa Postal, 1 e 2 'I Ado}" He�m. SchnItze de ROBER'fO M. HORST

I FABRIOA DE MOyEIS
-

EM GERAL a que dispõe de maior
·

F' I L I A I S I'
sortimento na praça e ofe-

, '. Do mais simples ao maís fino acabamento rece seus artigos á
,

I
preços vantajosos.
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É UM GERADOR DE SAÚOE:.

"CL\LCl\DOL
,

,

INDUSTRIA DE_ OALÇADOS
GOSon IRMAOS S. A.

. 1.-
'

Jl\Rl\GUl\ - fL\NT.l\ CL\TL\RINL\

Industria de Calçados
GOSen IRMÃOS S. A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente ficam convidados os senhores

Acionistas desta Sociedade, pare comparecerem à
Assembléíe Geral Ordinária, a realisar-se no dia 4
de Março do corrente ano, às 15 horas. no escritó
rio desta Sociedade, à rua Dr. Abdon Batista, para
deliberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

Fh ACOS E ANt:MIC08 t
Tomem r

VINHO CREOSOTAbO
"SILVEIRA"

Illpregaà .. kill ..:

A V I SO: Acham-sc á disposição dos Senhores
Acionistas, ne sede social, os docu

mentos a 'que se refére o art. 99, do decreto-lei n. 2,627,
de 26 de setembro de 1940. .

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

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A DIRETORIA

Cure seus males e poupe
seu born dinheiro com

prando na

BronQuit••
E.crofulo, ..

Toss••
Resfriado.

Conva lescençu
VINHO CREOSOTADO

Ir � I! n h o r ii! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em IIsua casa o Açúcar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os. PRODUTOS MEDEIROS são bons.

I Produtos da ICCM S.A. Blumenau T' r 1-
,

I I
I Alameda Rio Branco _ Caixa Postal, 47'

Contra Dôr de Cabeça I! m no . termina a dôr .

� � I _J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Seléto
.

de Guaramlrlm, . rece era

amanhã ovisita de varias embaixadas
esportivas

o

CORREIO DO POVO
Telefone N. 39

ANO XXV JARAGUÁ DO SUL -

FUN D A D O EM 1919

STA. CATARINA - N. 1.209

Caixa Postal, 19

SABADO, 5 DE FEVEREIRO DE 1944

O'CO�'REIONOSESPO'RTES O São Paulo F,'C.
';; ";-_� I========__ contará este ano

C.A. São Luiz 5 com o mais poder�so
X ataque da Ameríca

S. D. America 1 do Sul
o futeból paulistano

A equipe principal da chegou ao ponto, que to
S. D. America exibiu-se das as vistas dos espor
domingo ultimo em [oín- ristas sul-americanos vol
ville, frente ao poderoso tem-se para ele. lnegavel
"onze" elo C. A. São Luiz mente os quadros profis
daquela cidade, sendo slonais da capital paulis
derrotada pela elevada ta dispendem sornas Ia-

I contagem de 5 a 1. bulosas pera angariar os

I A partida realisou-se mais famosos "azes". Pri
no "Estadio Ernesto Sch- meiro foi o Palmeiras que
lemm" pertencente ao contratou os platlnos,
Caxias F. C., e teve á Vílladontca e Gonzalez, e

presencia-la reduzido nu- rnals tarde Oarreiro. O
mero de aficionados. tecnico Del Debbio, dis-
Na primeira fase, o põe de cerca 12 ele�en

quadro joinvillense vísí- I tos, somente para a linha
tou por quatro vezes a avançada, podendo de

cidadela guarnecida por uma hora pare outra subs
Altamiro, que diga-se de tituir todos os atacantes

passagem, foi o melhor titulares pelos reser.v��,
elemento dos jaraguaen- com as mesmas poestbili
ses. Na parte complemen- dades de sucesso. O 00-
tar os visitante esbocam rinthiJns, não ficou atroz,, ,

.

uma bonita reacão, equi- atraiu pare sua equipe, os
librando a porfia. Uma atacantes Agosrinho e Ni

pena maxíma, transíor- no, o médio General: de
mada em "goal" por Ores- pois o famoso D?mtn�os
tes, deu ensejo a que o e agora se anuncia. a Ida
America não ficasse no de Caiú pare o alvípreto
zéro, enquanto que o da paulicéa. Vejamos o

São Luiz marcava o quín- esquadrão: - Calú, Do
to ponto, terminando a mingos e Begliumini, Ge
peleja a Iavôr dos [oin- neral,. Brandão

..

e Di.no,
villenses por 5 a 1. Agostlnho, ôervilio, l':1I1a-

O C. A. São Luiz, apre-I ni, Nino e Hércules. Final
sentou o novo "onze" mente o São Paulo F. C.,
que disputará o campeo- com o titulo de 45 á de
nato de 44 da L.J.D., com fender no campeonato des,
Marinho no centro da te ano, enviou Ioréca pa
linha média, Costinha no re o Prata, o técnico são
centro do ataque, Moret- plUlino,: escolheu como e

ti na zaga, enfim uma se propala contratou, quasi
equipe coesa, que pode- um quinteto completo, as

rá aspirar ao título ma- sim a linha atacante do
ximo do futeból da visi- tricolor ficará assim cons

nha cidade, no corrente tituida; Barrios, Sastre,
ano. Leónidas, Varelita e Chue-
A S. D. America, por co Garcia E' o caso de

outro lado, não contou, dizer "e durma com um

com três titulares, ou se- barulho desse" ....
[am Guilherme, Arduino
e Engenio. Nos seus lu-
gares atuaram, Mahnke
e os irmãos Malutta.

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

GOTAS.& 'GOTEIRAS
Em nosso ultimo número tivemos oca

sião de referir-nos á velha questão das de
ficientes instalações dos nossos campos es

portivos. Volvemos hoje ao assunto, porque
não poderíamos deixar de reconhecer, que
não sómente em Jaraguá, como em outros
centros esportivos do Estado, se faz sentir
cada vez mais, a falta de locais indespen
saveis para a prática do� despor�os. Em Sa�
ta Catarina cinco ou seis gremios esportí
vos, possu�m praças, capaz�s de oferecer
alguma éomodidade aos praticantes e espe
tadores. Campos de futeból não faltam, em

todo logarejo, por diminuto que ,sej!L' encon-
• tramos duas traves, e tambem e so.

Passemos a vista pelos índices técnicos

alcançados pelos nossos atlétas no atletismo
de pista e campo, confront�mo-los c/_ outros,
e facilmente chegaremos a conclusao, que
o contraste é evidente. Por falta de instala- .

ções, o atletismo barriga-verde la.menta'iel
mente caiu no ostracismo, há uma índeíeren
ça fatidica dos nossos esportistas par� tudo

que em esporte não se refere a futeb?l.
Não devemos límitar-nos ao ambíente,

aos fátos e ás cousas das capitais e grandes
cidades más sim ampliarmos nosso horizon
te, conhecendo o muito que está sendo feito
no interior dos outros Estados, pelo fortale
cimento da nossa gente jovem.

Quem vísíte por exemplo, os centros
esportivos de R�b�irão . Preto, a nor,escen�e
cidede da paulIcea, convenc,er-se-a qua.o
desenvolvida [à está a mentalIdade esportI
va e como já é ampla a repercussao da

campanha pela educação da mocidade do
Interior.

E' lá na "terra do caíé" que vamos en

contrar essa agremiação magnifica e que
póde servir de modelo á' qualquer. outr�: o

Esporte Clube Mogiana, fruto do. Idealismo
invencivel e incancavel do esportísta exep
cional que é 'o dr.'Antonio Costa Coelho.

A praça de esportes do Mogiana, é uma .

das mais bélas e complétas que encontr!L
mos no pais. Em torno do cam_po d.e fl!teboI,
cujo gramado póde provocar inveja a. mUI
tos clubes dos graudes centros, o vísitante
encontra a pista de atletismo com toßos os,

requisitos técnicos, tanto para as provas de

pista como de campo. Ao lado uma �splen
dida quadra, de bola ao cesto e voleí com

piso, tabelas e amplas arquibancadas de ci
mento armado. Logo adiante depara-se com

a majestósa píscína, dotada de recursos que
não encontram similares no Brasil. Com a�
dimensões oficiais de 25 metros, o tanque e

todo revestido de azulejos brancos e tem
uma "calha"-québra ondas" identica a da

piscina de Berlim. Um poderoso compressor
de 25 cavalos-vapor, puxa o form.id�vel vo
lume de 90.000 litros de agua purissima _por
hora dos poços artesianos cuja proíundida
de aicança 50 metros abaixo d� solo.

o Descritos esses recursos, nao pode�o-
nos esquivar de apontar a equipe esportiva
do E. C. Mogiana, como uma das mais po
derósas do Brasil senão vejamos. 'No íute
ból o grande clube pauli�ta, alêm de ,�orne,:
cer um contingente íormídavel de azes

para os famosos qua�ros prof��s�onais, é �ma
o

das expressões maximas do hmterlan� de
São Paulo. Reconhecidamente o atletIs!ll0
riopretense, graças ao Mogiana, tem SIdo

representado brilhantemente em todas as

competições. As equipes de bola ao cesto
e volei mórmente nos Jogos Abertos do In

terior, jamais deixaram de alca?-çar resul
tados os mais convIncentes, e fmalmente na

natação o Mogiana possue amplos recursos,
contand� com a equipe infanto-juvenil, que
tornou-se famosa em todos os recantos.

Não é de estranhar, com instalações
desse quilate, pudera . . . . . .

A Z I A �

��:m-M 1'M�W3i(��WAm�fn�J;���
�' Poslo RUBINI Lida .. �

OfiCINA fORO' AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158
Secção de la vagem, Deposito de Lubrificantes,

Oombustivel e Acoessorios
Lubrificação, Solda autogênia e car'g� de baterias

Carvão.e Lenha para Gasogênio
Si V. S nece�sitar (h-1 um concl-lrto no _seu Oal)1inhão,

� Oll automov(�l. procure esta Oficina b(-'m aparelhada,
� que será atendido pOl' habei'! profissionais em milcânicH,
tJlJ' e elétromecânica

���WAm !il�W4JlWlW3i(�1r.=��....6d:II�

O Caxias �e Joiville
Hgt u�ou em floriunODolis

V
end e·s e
Uma Motocicleta de

2',1/4 marca Wande
rer em perfeito esta

.

do á preço de ocasião.
Ver e tratar a Rua 00-

ronel P. Gomes n. 227
com o snr. Koch

A equipe do Tupí já
é nossa conhecida, pos
sue elementos de valôr,
e não surpreenderá a

ninguem, se alcançar o

titulo no torneio. O Se
léto, jogando em seus

dominios, levara vanta

gem sôbre seus adver
sários porque terá a seu

lado tambem a "torcida".
Quanto aos jaraguaenses,
que íar-se-ão representar
por duas equipes, a da
S.D. America e da A.A.
Brasil, estamos certos, se
depender de vontade e

esforço, farão tudo pelo
esporte local.
Á atual Diretoria do

Seleto Esporte Clupe, aos
seus fundadores e asso

ciados, felecitamos pela.
auspiciósa efemeride, au
gurando ao novel grémio
da 'vísínha vila, um futu
ro de progressos em Ia
vôr do esporte da nossa

terra.

O prestigioso gremio
esportivo Seléto Esporte
Clube de Guaramirim, fa
rá realisar amanhã em

sua praça de desportos
um grande .Iestíval em

comemoracão ao seu 14'
Aniversário de fundação.
Do programa desse Ies

tival, consta um interes
sante torneio de futeból,
que terá inicicio ás 13
horas. Nada menos de
quatro equipes tomarão

parte na competição em

perspetiva, ou sejam, S.D.
America e A.A. Brasil
desta cidade, E.C. Tupí
de Joinville e o clube
aniversariante.

Ao vencedor, caberá
a pósse de um rico tro
féu,' oferecido pala Dire
toria do Seléto e os par
ticipantes tem treinado
com afinco, desejosos de
aumentar o seu patrímo
nio esportivo.

Mesmo com o resulta
do desfavoravel alcança
do pelo Caxias em Flo
rianopolis, a sua apre
sentação contra o Figuei
rense, agradou plenamen
te. O resultado de 5 a 4,
não espelha bem o trans
correr da pugna, um em

pate seria justo, já que
não houve dominio nem

superioridade. A maior
figura no gramado foi �

Emilio, o famoso centro
médio do Caxias, que ,

disputou uma partida de
gala. Xavier e Calico do
Figueirense, salientaram
se dos seus companhel
rolS, pelo trabalho eficaz
no ataque, que valeu aos

locais, o triunfo alcança
do.

Carnaval em
Jaraguá
duvida o conjunto musí
cal do "Jazz Estrella" de
Joinville, que conta com

um bonito repertório da
nossa musica popular.

Grande baile
carnavalesco do S, C.

Guarani

Exepcíonal brilho, de
verá alcançar o baile

a iantasía do Gremio

As portas do salão Sohn
ahrlr-se-ão na noite de
12 do corrente para>dar
lugar á um magestoso
baile á fantasia, que a

diretoria do S. C. Guara
ni fará realísar na noite
de 12 do

-

corrente com

inicio as 20 horas, ofe
recido aos seus inume
ros associados.
Os "foliões" do alví

verde, ao que consta,
apresentarão as mais ori
ginais e diversas Ianta
sias, dando á brilhante
noitada carnavalesca, um
amolente burlesco e ori
ginal. A nota sensacio
nal da noite, será sem

O Gremio Olimpico
Brasil, este ano dará o

primeiro grito de carna

val, fazendo realisar nos
amplos salões Buhr, um

suntuoso baile á fantasia,
na noite de 12 do correu

te. O programa foi capri
chósamente elaborado,
tudo fazendo crêr que a

formidavel noitada car

navalesca alcance o mais
retumbante êxito.

I clin:r!e�!�i!U�!O���:r�!anta
I

Professor Catedratiw de Biologia do lnstitíuto de Educaçao de florionõpolis

I
Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

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

Ex-Interno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

I
Formado pela faculdade de Medicina da

I
Universidade do Rio de Janeiro

B L U ME NAU STA. CAT I\RINA
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Código
Local Discriminação

TOTAIS
Dotação .Sub, Div. Serviços

Serviços

(Sob Administração do Governo Federal)

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.
.

Tabelas explicativas da despesa'
- --

"

Matriz: .JOINVILLE .

(

pa.a ".eISA .IIIUlnl. IItIGIIIUa.
••••1••• :iM 111r••01::

3 44 Despesas Diversas
3 44 1 Aquisição de livros pare bihlioteca
3 44 2 Assinaturas de jornais e revistas

para a biblioteca
3 8 Subvenções, Contribuições auxllios
3 84 Despesas diversas
3 84 1 A Cursos Complementares do Estado 9.660,00
3 84 2 Bolsa Escolar e enxoval a um aluno

que cursará o Liceu industrial de
Santa Catarina, inclusive transporte 1.600,00

3 84 3 Gratificação ao Inspetor escolar 600,00 11.860,00 67.098,40
TOTAL DOS SERViÇOS DE

EDUCAÇÃO PÚBLICA
4 SAÚDE PÚBLICA
4 1 Asslsrencía Hospitalar
4 11 Pessoal varlavel
4 11 1 Gratificação ao Delegado de Hegiene 1.800,00
4 11 2 Gratificação ao Médico de Hansa 1.200,00 3.000,00
4 9 Serviços Diversos
4 94 Despesas diversas
4 94 1 Desobstrução de córregos e rios
4 94 2 Drenagem de terrenos e alagadiços
4 94 3 Limpesa de valos, boeiros e sergeras
4 94 4 Combustivel pare transperre de

pessoal e material 6.278,00 16.278,00 19.278,00
TOTAL DO SERViÇOS DE SAÚDE

PUBLICA
FOMENTO
Fomento da Produção Vegetal
Despesas diversas

Auxillos a centros agrícolas
Aquisição de sementes e transporte
Fomento da produção Animal
Despesas diversas

Aluguel de prédio e agua pera um

servente de Iaboratorio do D.I.P.O A.
(serviço federal)
TOTAL DOS SERVIÇOS DE
FOMENTO
SERVIÇOS INDUSTRIAIS
Industrias Fabris e Manufatureiras
Pessoal \ ariavel
Operarios da fabrica de tubos de cimento

Serviços Diversos
Pessoal fixo
Zelador do Cemiterio - Padrãu C
Pessoal varlavel
Operarios do serviço de cemitérios
Total dos Serviços Indusrrtats

Serviços de Utilidade Publica

Administração Superior
Pessoal fixo
Auxiliar tecnico - Padrão K
Pessoal varlavel

1 Gratificação ao engenheiro pera aprovação de

plantas' 4.200,00
Construção e Conservação de Logradouros Publicos
Pesssoal varlavel
Opererlos do serviço de ruas, praças e jardins
Material de consumo

Para o serviço de ruas, praças e jardins
Despezas diversas
Combustivel pera o transporte de pessoal e material 8.000,00
Construção e conservação de Rodovias
Pessoal variavel

1 Operarios do serviço de estradas e pontes

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

BANCO INDUS1TRIA f: COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A.

I H O R A R I O : - Das 9,30 ás 11.30 e das 14 ás 15
---------------------------------- Sabados: Das 9 ás 11.110.

5
5 1
5 14
5 14 1
5 14 2
5 2
5 24
5 24 1

6
6 4
6 41
6 41
6 9
6 90
6 90 1
6 91 <

6 91 1

8
8 O
8 00
8 00 1
8 ur
8 01

8 1
8 11
8 11 1
8 1�
8 13 1
8 14
8 14 1
8 2
8 21
8 21

Cr.$ Cr.$ Cr.$

3.000,00

800,00 3.800,00

67.098,40

1.000,00
5.000,00
4.000,00

19.278,00

1.800,00
800,00 2.600,00

1.800,00 4.400,00

4.400,00

1.500.00

3.000,00

2.500,00 7.000,00
7.000,00

/

7.800,00

26.000,00

15.000,00

continua no proximo numero

91.221,30

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A ,G U Á

de
{?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·i·'

Oma 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 Volts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HÄUPT, 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.

Alrtligo§ 1E�etrlico§ �21r21 (0)_ lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

•

MATÉRIAL' ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
I

._

A nossa SEÇAO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz e força.

Banco IndlJstria e Comercio Sro. ß�elio
de Santa Catarina S. A.

H. fiomes

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00
Festeja no' proximo dla

7 do corrente mês, o seu

aniversario natalicio, a

Exma. ônra. Adelte H.
Gomes, virtuosa esposa
do Sr. Luiz Gomes, alto
funcíonario da Empreza
Auto Viação Cetarlnense,
A distinta aniversariante,

que naquela data receberá
os cumprimentos das inu
meras pessoas de suas

relações, o "Correio' do
Povo", apresentalhe os

seus respeitosos parebene.

Agencia: JARAGUÁ
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. "I N C O»

Matriz: I T A J A Í
FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,
Cresciurna, Luguna, Cruzeiro Matra, Perdizes, RIO do

Peixe. � ão Francisco, Tubarão e Porto União SUB-AGEN

CIA.S EM: InJaial, Hamo.iia, 'ião Joaquim e Tijucas. ES'CRI

TORlOS EM: Concórdia, Gaspar, Taió e UI ussanga, EM

INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri-
nho e Araranguá.

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulas de expor

tação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS

CONHECIDO HÁ I' ANOS
VENDE-1I1! .... 'TODA PARTE •

�"!"!Jr�".�nr��tw,jL4iM�l
E UMA DOENÇA ,.RAVlsSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA
MíLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIA" NO TRATA-

'

MENTO DIl:SSE GRANDE l'LAaELO
U.II O

A disposição sern aviso, com retiradas livres para
quaisquer importancias '20/0

Com aviso previo (retiradas diarias até
1 üOO,Oo)

Depositas Populares Limitados (até 10
mil cruzeiros) depositas iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

3'0/0
" SíFIL.IS SI! APRESENTA SOB
INÚMERAS I"ORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCR6FUL.A8
ESPINHAI!

FISTU�

ÚLCIE...

ECZEMAa .

FERIDU

DARTRoe

MANCHA.

4 %

5 %

6 %

praça i!�!=!il:i!!E!=�!li=!m=!I=!!!i!!i!!I=mEE:;m!!!!!I!J!EIm
:::

F b (Sezões Malárias :..

.

O Doutor Ary Per,eira Oliveira, juiz de Direito II "r"5 Impaiudismo
' III

da Comarca de Iaraguä do Sul, Estado de Santa

1":1: ..., ..., Maleitas Tremedeira iii
Catarina, Brasil; na forma da lei, etc.

'

!li
F A Z S A B E R a todos os que o presen- -1-'1'-1

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - 1-':-1-te edital de primeira praça, com o prazo de trinta
_..

_._

(50) días virem ou d�le conhecimento tiverem ou in- 1','1- "Capsulas Antisezonicas 11'1"
reressar possa, que findo esse prazo, ha de ser arre- :::

'1matado por quem rnais der e maior lance oferecer, IM' "

no proximo día 24 de fevereiro, as 10 horas. o bem :::

.

Inancora "_

penhorado'a Placido Demarchi, na ação executiva fis- III I
cal que lhe move a Fazenda Esradoal, a saber: :1','-1- Em Todas as Boas Farrnacias -IUm terreno sito nesta comarca no lugar deno-

minado Iaraguà-Alto, confrontando ao Norte, Lestel:ii É um produto dos Laboratorios MINANCORA "I"'"e Sul com terras de quem de direito, e a Oeste com _� ..' . . _

as de Leandro Lenzi, com a area de 52.7797/9 rne- m
- .Ioinville - Sta. Catarina -

Itros quadrados, avaliado em cr.ê 600,00. ;;;'_II!!!!!!!!!!!!!'�I'!!!!!!!!!!!!!!"_"!!!!!!!!!!!!!!";"""'I'_"_"�I'!!!!!!!!!!!!!!I'�'�!:'�
Cujo bem constante do euro de sequestro e auto de ;J;;-.iiiiiiõOIi;_.;i__m=I........�.;=;;=I;_.;.......I...................i;.

avaliação dos autos da referida. ação executiva, será
levado em primeira praça de venda e arrematação
em hasta publica, pelo valer total de cr.$ 600,00 seis
centos cruzeíros. - Assim será o referido bem arre

matado por quem mais der maior lance oferecer, no

dia, hora e lugar acima mencionados, podendo o

mesmo ser examinado por quem inreresse tiver, no

lugar Iaragué-Alto, onde se acha localísado dito bem.
E para que chege a noticia ao conhecimento de to

dos, se passou o presente edital que serà afixado às

portas do Forum, no lugar de costume e publicado,

\�::::::::::::::::!::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::�}

- Compramos de Diversas Qualidadas

RIBEIRÃO MOLHA -
- J A R A G U Á

������...............��

primeira

pelo jornal local «Correio do Povo», Dado e passa
do nesta cidade de Iaraguà, aos dezesete dias do
mês de janeiro de mil novecentos e quarenta e qua
tro. Eu, Ney Franco. escrivão o subscrevi. - (assi
nado) Ary Pereira Oliveira- juiz de Direito da co

marca». - Està conforme o original, do que dou fé.

Iaraguà do Sul, 17 de janeiro de 1944.

O escrivão - NEY FRANCO
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE jARAGUÃ DO SUL

REQUERIMENTOS' DESPACHADOS Junta ·a� �Ii�tam��t�
. Militar Schulz & Cia. Ltda.

REPRESENTACÕES - COMISSÕES'
Comercio em'geral por atacado

Rua Cei. Procopio Gomes de Oliveira, 99 _. End. telegr. : SCHULZ

Japaguá do Sul.
E S T A D O DES A N T A O A T A R I N .A

OFERECEMOS

Dia 18-1-1944 A L A. Militar de Iaragué do Sul, leva ao co-

6. 685 - João Ersching - Requer transferen- nhecimento dos interessados o seguinte:

cia seu nome imposto bicicleta adquirída de Hum- Certificados de Reservistas - Recebeu para entrega

berto Loewen - Idem, idem, idem aos Inrereesados, maís os seguintes certificados de

5686 - Albrecht Gumz - Requer licença, me- reservístas, que serão entregues mediante o pagarnen

diante termo, para construção dois boeiros á estra- to da Taxa Militar: Rodolfo Oesrreich, Conrado Pan

da Rio da Luz - Idem, idem, idem. grarz, Bernhard Prochnow, Ervin Müller, Teodoro

6.687 - Rev. Richard E. Hass - Requer trans- Krueger, Querinó Ponrlcell, Helberto Raduenz, Henri-

ferencia seu nome imposto bicicleta adquirida de que Bast, Ervino Siewert, Alfredo Emmendoerfer,

Carlos Niels - Idem, idem, idem. Alvim Ziese, Alvino. ôchurnacher, Walter Müller e

.
6.688 - Oarlos Mayer --- Requer licença esta- Reinwald Marcus Albert Karsten.

belecer-se com fabrica de Cepas para tamancos e Multas por falta de fichas - Os reservísres seguin-

tamanquinhos - Idem, idem, idem. res deverão recolher a 16a Circunscrição do Recruta-

6.690 - Carlos Baechle - Requer transferen- mento, em Florianopolis, a multa de Cr$ 50,OOcada

cia para Augusto Sarbi imposto sua bicicleta - Idem. um, por não terem apresentado a ficha no "Dia do

6.691 - Rodolfo Schiochet - Requer transfe- Reservista", em 1942: Heinrich Brand, Miguel Tisch

rencia para Augusto Sarti, terreno com 179.500 m2 ner, Carl Friedrich ôthlerr, Paulo Lescowicz, Ricardo

sito á estrada Oaminho do Caimã - Idem idem. Germano Alberto Gnewuéh, Afonso Rothsal, Vicente

6.693 - Marcatto Irmãos - .Requer transfe- Correira de Oliveira. Emanuel Ehlers, Roberto Iun-

rencia para João Marcatto impostos relativo fabri- kes, Tobi�s Mül�er, Hermann Sch�etze, Alfredo Ges�
bra de chapeos de palha, tipo colonial - Idem. ner, Marylm Jose Hank, Constantino Rosa. Sebesti-

6.697 Alfredo Butzke .:.._ Requer transferen-! ão de Borba Bruno Koster, Francisco Mees, Eloy

cia para José Panstein. Hary Bloedorn e Alfredo Mariano Pereira, Conrado Pinter, Erich Kuehl, E�
Bloedorn terreno com 3.750 m2 sito á estrada Ri- génio Kuehl, Ricardo Gumz Marcos de Souza e S1I

beirão dos Hungaros - Idem, idem, idem. va, Gustavo Emilio Krueger, Artur Moriesen, Alfredo

6.598 - Oarlos Eichataedt Junior -- Rsquer Paulo Mathias, Alfredo ôchuenke, Geraldo ôchiochet,

transferencia seu nome terreno com 127 500 m2 si- Gustavo Bleich, Guilherme Pieske; Germano Glace

b b á estrada Rio da Luz - Idem, idem, 1 dem. moszi, Emilio WeId, Helmuth Butzke, Franz Hrusch
,

6699 - Frederico Becker - Requer transfe- ka, Alfredo Ehlerr, Alberto Roberto Boddenberg, An

rencia para Paschoal e Gerald Becker terreno com tonio Ho.epfner, W�ldema.r Gessl!er, Alvin:t Rathu.nde,
42.500 m2 sito á estrada Ilha dos Monos - Idem. Bruno Fischer, VItor Witkowski, AntOnIO Arlindo

6.700 - Alma Baggenstoss - Requer transfe- Cardoso, Augusto Harrsen Estefano ôikorskl, José

rencia para Oaetano Bucci, imposto carro de lavou- D�vi, E�ilio Ernesto Doescher, OUo Krisan�ki, Vi

ra de um animal - Idem, idem, idem talíno VIcente, A !fredo Lewerenz, Pedro Marhias Mar-

6.701 - Hary Krutsch - Requer transferencia tins, Vitorino Cerruti, Arnoldo Passold. Frederico

para Willi Steinert, imposto carro de lavoura - item. Parray, Francisco Jos� Adam, Leopoldo João GrL!�-
6.702 - Walter Foersten - Requer trausie-

I ba, Alfredo .Wendt, Erich SeIl.
.

rencia para Edmundo Splitter, imposto sua bicicle- ComparecImento - Os senhores Helmuth Briese e

ta - Idem, idem, idem Frederico Bier deverão comparecer a esta Junta apre-

6.703 - Industrias de Madeiras Janssen SIA sentando uma certidão de n?scimento. I

- Requer licença aumentarem o galpão para ser- Cl�sse 1921 - Os reservístas '!_a classe de .1?21,
raria sito em Retorcida, zona rural - Idem, idem. que nao foram convocados, poderão requer certiflca-

6.704 - 'I'rsnsportadora Ltda. - Requer trans- dos de êa. categoria.
ferencia seu .nome imposto um caminhão adquirida Iaragué, 2 de fevereiro de 1944.

de Mueller & Oia. Ltda. - Idem, idem, idem.
6.706 Emílio Stein - Requer "Habite se" para

sua casa n. 97 á rua José Boniíacio - Idem.
6.707 - Honorato Tomelin - Requer "Habite

se" para seu prédio sito á rua Mal. Deodoro da

Fonseca, 292 - Idem, idem idem.
. Levo ao conhecimento do publico que reabri

6.708 - Waldemar Rebello - Requer transfe- a minha

rencia seu nome imposto carro de mola adquirido
de Emerich Ruysam - Idem, idem, idem.

6.709 -- Erico Marquardt - requer transferen

cia para Leopoldo Heise imposto seu carro de la

voura -: A' vista da informação, como requer.
6.710 - Geraldo Klitzke - requer transferen

cia para Frederico Birr, imposto sua bicicleta m ar

ca Duerrkopp - Idem, idem, idem.
6.711 - Frederico Birr - requer transferencia

para Geraldo Klitzke, imposto sua bicicleta marca

Miele - Idem, idem, idem
.

"

19-1-1944
6.712 - Janssen & Cia. - requerem averba

ção para Industrias de Madeiras Janssen SIA os

impostos sujeitos nesta repartição - Idem, idem.

6.713 - Elisabeth Ruysam - requer transfe

rencia para Eugenio Wolf, imposto sua casa de ne

gocio á varejo sita á estrada Jaraguazinho - Idem
6.715 - Henrique F. Klok - requer transfe-

rencia para Frederico Parrai imposto seu carro de

\ lavoura - Idem, idem; idem.
.

6.716 - Willi Hugo Oarlos Hermann - requer

Rua Barão do Rio Branco li. 195

Item D. 1 - Caldeira «BARCOCK & WILCOX»

n. 555 de ca, 150 m2. de superfic: de aquecimento,
com 2 domos de 6,00 x 90, 1 reservarorio de 5,00 x

0,75, 80 tubos de 4,50· mtrs. x 4", 20 cabeçotes de

aço e rnaís 4 sobresalenres e demals pertences, su

per-aquecida.
Pressão 150 Ibs. e-s 515.000.00

Item o 2 - Engenho de serra, pera toras até

1,20 mrrs. de diametro, de fabricação «GEBRUEDER

LINK», com armação toda de "aço fundido, 2 carros

de ferro, desenho de
"

orientação e de montagem á

disposições dos Interessedos, peso aproximado ...
18000 ks, Cr.$ 126.000,00.

Item D. 3 - Mesa de serra circular, pera cou

çoeiras, medindo 2,40 x 1,20, de fabricação lngleza,
«ROBINSON», completa, com lamine de serra' de

0,50 mtrs. de diametro. Cr.$ 25.100,00
Item D. 4 - Uma turbina centrífuga, de secagem,

com cesta de 0,60 x 0,50, saída de solido e liquido
por baixo, acionada inferiormente por polia .

-,
' Cr.$ 11.600,00

Item D. 6 Caldeira típo locomoveI, de fabrica-

ção «L1DGEWCOD», com 42 tubos de 2,1/2", forna
lha 0,90 x 0,80, superfiele de aquecimento de 18 m2.,
força efetiva 45 HP, inclusive todos os accessorios,
como injetor, manometro, valvula de segurançal tor

neiras de novel e de prova Cr.$ 28.000,00
Item n. 7 - Caldeira típo locomoveI de fabrica

ção «MARSHALL», reconstruída como força efetiva

de 30 HP., ou 10m2. de superficie de aquecimento,
tem todos os accessorios Or.$ 17.000,00

Item II. 11 - Motor eletrico «SIEMENS-SOHU

OKERT» de 52 HP. 965 RPM.· 220 V{>lts, 40 ciclos, ,

inclusive trilhos reostatos Or.$ 28.000,00
Item II. 12 - Dinarrio «SIEMENS», 800 Volts,

sem motor, 1420 RPM. 115 Volts. Or.$ 2.700,00
Item II. 13 - Torno de repuchar ou. para madeí

ra, com transrnlssão intermediaria, de fabrlceção ale
mã. Medida entre pontas 1.20 mtrs. Or.$ 5.000,00

Item II. 14 - Grupo termo-motriz composto de
caldeira vertical de 15 HP. efetivos, completa e re

condicionada, com máquina vertical de 1 cilindro
com volante, sobre um estrado de ferro de 2,00 x 1,00

o.s 21.000,00
Item D. 15 - Cabo de aço com alma de aço de

6 x 19 x 5/8 com 50 merros - metro Or.$ 150,00
Dito, idem de 1" com 18 rnetros - metro Or.$ 55,00

lt�m n .. 16 - Eixo de aço com 10 metros por

2,5/4" de diametro . quilo Or.$ 15,00
Item II. 17 - Gasómetro para solda eletrica, de

fabricação alemã, usando carboreto Or.$ 2.800,00
Item n. 18 - Bomba eletrica «MARELLI» motor

1 HP, 120 Volts, 50 ciclos, produção 7/8 mts. 35/50
litros por minuto. Entrada e saída de 1.114" .

,

.

Or.$ 5.500,00
Item D. 20 - Trator de fabricação «OTERPIL

LAR», acionado por motor a oleo, força do motor

25 HP e na barra de tração de 20 HP. Recondicio
nado e perfeito. Possue laminas ou «bull-dozer» de
1 ,80 mtrs. de largura, acionado por guincho manual

Or.$ 95.000,00
Item D. 21 - LocomoveI «MARSHALL& SONS»,

18 HP efetivo�, um cilindro, com bomba, completo,
recondicionado.· nr.$ 26.500,00

Item D. 22 - Bomba simple, vertical, um pis
tão, fabricação nacional, reforçada, para alimentar
caldura até fiO m2.

. Or.$ 8.500,00
Item D. 23 - Caminhonete «OHEVROLET», pa-

ra 1500 quilos de carga. com pneus perfeitos recon

dicionado Ur.$ 16.000,00
Item n 24 - 4 rolamentos para \ tratores, SKF,

diametro 70 mim externo 110 mm. e altura 95 mm.

com as capas de aço. Or.$ 1.600,00 cada
Item n. 25 - 5 pistolas para metalisação .....

Cr.$ 1.600,00 cada
Item n. 26 - Viga duplo T. de 250 mim. altura

Dita de 50 mim. Cr.$ 12.000 quilo
Item n. 27 - Transformador para soldagem ele

trica. amperagem graduavel até 500 ampéres, marca

WOLWORTH WALD 00. Or.$ 14000,00
Uem D. 28 - Jogos de manometros para garras

de oxi�'enio Or.$ 600,00
Item n. 29 - 50 tubos para caldeira, em estado

novo, de 5.1/4" diametro externo e 2,50 de compri�
mento Or.$ 22,000 quilo

, Todos os preço:i acima entendem-se posto local
RIO DE JANEIRO e estão sujeitos á confirmação e

á venda prévia.

ATENÇAO

Oficina Mecanica

(Para consertos de Bicicletas. Motocicletas,
Máquinas de costura, etc.)

TEODORO J. WOLF

AGENTES LOOAIS

Comercial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

É a pomada
ideal OURA TO
DAS AS FERI

DAS, tanto huma
nas como de ani
mais.

NUNOA EXISTIU
IGUAL

A Farmacia
Cruz, de Avàré,
(S. Paulo) curou

com a «MINAN
OORA» úlceras

que nem o 914 conseguiu cu·rar.
Dna. Oarolina Palhares,de JoinviIle, curou

com UMA s6 LATINHA, umaFERIDA DE 9
ANOS! Tem havido cent8nas de curas seme

lhantes ! !! Adotada em muitos hospitaes, ca

sas desaude e clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira

«PomadaMinancora" nunca existiu a não ser

em suas latinhas originais com o emblema
simbólico acima. Recusem imitações! Exijam a

verdadeira MINANOORA em sUdlatinhaorigiQal.
REPAHEM BEM AO OOMPRAR!

É um produto dps Laboratorios «MINAN
OORA» de JOINVILLE.

transferencia seN nome imposto carro de lavoura

adquirido de Max Hermann - Idem, idem, idem.
6.718 - Augusto Borchardt - requer transfe

rencia bara Erwino Ritter, terreno com 5000 m2

sito á estrada Ano Bom - Idem, idem idem

6.720 - Frederico Severien - requer licença
construção maosoléo sepulturas perpetua$ de João

e Helena Severien - Idem, idem, idem.
6722 - Adolfo Gessner - requer transferen

cia para Helmuth Roweder, terreno com 146.250

m2 sito á estrada Felipe Schmidt - Idem, iàem
Dia 22-1-1944 .

6.723 - Teodoro Manoel Ribeiro - requer
tram;ferencia para AntonIO José Ferreira terreno

com 75.000 m2 sito á estrada Pedras Brancas

A' vista da informação como requer.
6.724 - Alvino Volknlann - requer transferen

cia para Geronimo Trentini, terrelW com .160850 m2
sito á estrada Itapocú-Hansa - Idem, idem, idem.

6.725 - Henrique Gutz - requer transferencia

para Conrado Krueger; imposto sua bicicleta "Opel"
- Idem, idem, idem.

6.726 -. Alfredo Adão - requer transferencia

seu nome imposto bicicleta adquirida de Tereza Watz·
ko - Idem, idem, idem

6.727 - - Guilherme Moeller - requer transferen
cia para Eugenio Passold, terreno com 55.140 m2
sito á estrada Rio Cerro - Idem, idem, idem ..

6.728 - Adolfo Bartel - Requer transferencia

para Oswaldo Meyer, terreno com 5.808 m2 sito á
estrada Nova - Idem, idem, idem.

6.729 - Posto Rubini Uda. - Requer "Habite
se" para tres quartos sua casa n. 156 á rua Mal.
Deodoro da Fonseca - Idem, idem, idem ..

6.750 - Transportadora Limitada - Requer li

cença colocação placa frente predio n. 99 á rua Preso

Epitacio Pessoa - Idem,.ldem, idem.
,

6.752 -. Hugo Leverenz - Requer trBnsferencia
para Alvino Weise, imposto carro de lavoura - Idem.

�""",,""""""""""".I"""�

Precisa-se
Cosinheiro ou Cosinheira

QUE TENHA BOA PRATICA DA ARTE
COLINARIA. PAGA-SE BEM.
EXIGE-SE REFERENCIAS.

INFORMAÇÕES NE�TA REDAÇÃO
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19

�a Luz, sendo filha legí- Jaraguá do Sul em ca

tíma de Frederico Sch- torze de janeiro de mil
midt e de Marta Gessner novecentos e vinte e um

Schmidt. domiciliado e resident�
1-2-44. neste distrito em 'Gari-

EDITAL N. 1617
baldi, sendo Iílho legiti-

ANO xxv JARAGUA' DO SUL

Leopoldo Seidel e LI'n-
mo de João Wolf e de

SABADO, 5 DE FEVEREIRO DE 1944
Tereza K Wolf

___________________________________ST_A_._CA_T_A�R:IN:A:.::..._,_.:.:N,:_. .,:1,;,:.2:0:::9 da Ristow. EI b'
.

Ele, solteiro, brasilei-
a, rasileira, viuva,

r- O C /1 I S F I Z E R A M �
ro, [ardíneíro, nascido

nasceu c-em Jaraguá do

L ./-1 D�·I'Qtr� �I'�I'I em Jaraguá do Sul, aos
Sul em dezoito de no-

A NOS � O trinta e um de Outubro
vembro de mil novecen

CARLOS MEY _ Cons- zou-se no cemiterio des- F
do ano de mil novecen-

tos e doze, domiciliado

ternou profundamente a ta cidade sendo a enco-
estejou a 2 de Feve- t

e residente neste distri-

populaç.ão do munic.ipio mendaçã� do corpo Ieita
reiro o seu nataliclo a

Artur Müller, e Oficial do Re- os e .quinze, dornícílíado to em Rio da Luz

f 1
Sra. Felicitas Mahnke es-

gisto Civil do 1°. Distrito da e. re.sídente neste muni- do filha 1 ltí d' Hsen-
o a ecímento, no día 1. pelo rev. Bispo Evange-

' Comarca de jaraguá do Sul, C
egi una e en

do corrente, em Blume- lico Ferdinando Schlün- posa do Sr. Leopoldo Estado de Santa Catarina, Brasil.
cipio em orupá sendo' S I d�

d C I
Mahnke, comerciante es-

filho legitimo de' Rober-' rI9ue, preng er e

nau, o snr. ar os Mey. zen, que produziu ao bai- f b
VIcIa Sprengler

Cid d
.

tabelecido nesta cidade.
az sa er que compareceram to Seidel e de Paulina

.

I a ão Justo e bondo- xar o corpo a sepultura
no cartório exibindo os documen- F S id

3 2-44

t 65
DI'a 2 completou rnaís t

.
. er el.

-

so, sua mor e, aos anos uma comovente oração
os exigidos pela lei afim de se

de idade, repercutiu do- funebre.
um natalicio o jovem An- habilitarem para casar-se:

Ela, solteira, brasíleí- .

E pua que chegue ao conhe-

lorosamente no seio da A enlutada familia en-
tonio Mahfud. No dia 5

ra, domeptica, nascida
cimento de!odosmandei passar o

1
_ .

I
O iovern Odorico de 011'-

EDITAL N. 1615 em JaraO'.;uá do Sul aos prels�nte edital que será publicado

pOpU açao, pOlS pe os viamos nossos sinceros

O' , . pe a Imprensa e em cartório onde

seus elevados dotes mo- pezames.
veira, operoso auxiliar des- Alfred Keiser e Elvira quatro de Março do ano será afixado durante 15 dias

rae d d
sas oficinas. Na data de Krehnke.

de mil novecentos e. Si a_Iguem souber de algum

estI.smgao.sava
e gran e

A F·ESTA DE SA-O SE-
E

d t d irnpedímento

4 festejou seu natallcio a le brasileiro solteiro ezese e, omiciliada e f-
.'

acuse-o para os

B
-

' , 'I'd t
. .

ms legais.

Carlos Mey era natural
ASTIAO - A festa de snrra. Lídia ôchrnítr filha lavrador, nasceu em In-.

resi en e neste distrito

de Joinville, tendo ainda São Sebastião, cujo pro- do capitalista Arnoldo L. daial. em nove de março
em Rio .C.erro, sendo Ií- ARTUR MÜLLER, Oficial

moço fixado residencia �l}�0 reverteu em bene- Schmitt. Na data de hoje de mil novecentos e de- Ih.a legítima de .Carlos

em Jaraguá, onde se de- flC�o do novo salão paro- completa mais um netalí-' zenove, domicilíado e re- R�stow e de Rosma F.

dicou por muitos anos chíal, deu, a renda bruta cio a snra. d. Leonor S sidente neste dis.trito em
RIStOW.

Ed
ao comercio e ocupou

de Cr $ 20.065,00, da qual, Neves, digna diretora do Garibaldi, sendo filho le-
3-2-44 I-laI

todos os cargos de des- descontadas as despezas Grupo Escolar "Abdon gitimo de Oscar Keiser

taque no então distrito de Cr $ 3.935;00, deixou Batista" e esposa do sr. e de Ida Keiser.
EDITAL N. 1619 \

.

lMPOSTO DE

Era casado com don� um saldo liquido de Cr. $ João Neves. Ela, brasileira, solteira Felíx Wolf e Wanda INDUSTRI4_ E PROFIS-

Maria Eggers Mey,' deí- 16.130,00. ".
lavradora, nasceu em Ja� Sprengler Strebe.

SOES

xando desse consorcio O rev. P. Alberto, di- raguá do Sul em deze- Ele, brasileiro, soltei-
De ordem do sr. Co-

os seguintes. filhos; Car- gno vigario, visito_u-nos REGISTO sete de janeiro de mil ro, lavrador, nasceu em
letor torno publico qne

los Leopoldo Mey, indus-
esta semana � e d í

n d o
novecentos e vinte e seis

no decorrer do presente

tríal, casado com dona
íossemos seu mterprete INDUSTRIAL

domiciliada e resident� mez de Fevereiro, pro-

Frieda Janssen: Mey; 01- p3:ra agradecer aos fes-
neste distrito em Ribei- PREFEITURA MU· cede-se nesta Coletoria

ga Mey Fischer, casada teíros, noveneiros e a to- O Agente Municipal de
rão Grande da Luz, sen- NlOLPAL DE

a arrecadação do impos�

com o industrial G. Ro- das as pessoas 9ue com Estatistica de Jaraguá do
do filha legitima de Gus- '

JARA- to acima, referente ao

dolfo Fischer; Anita Mey p��ndas ou servI20s, .au-I Sul, leva ao conhecímen-
tavo Krehnke e de Maria

GUA DO SUL primeiro semestre do

Walcher, casada com o
xilíaram para tao bom to dos srs. industriais)do Meldola Krehnke. Edital vígente exercício.

engenheiro RodolfoWal- resultado, � seu profun- municipio que, em 1943,
27-1-44.

Os contribuintes que

eher (ausentes); snra.
do agradecimento. ti_veram produção supe-

De ordem do sr. Pre-
deixarem de pagar no

Mey Zahler, casada com FALECIMENTO _ No
rior a 2.400 cruzeiros EDITAL. N. 1616 feit M

..

I
praso referido, poderão

o industrial Heinz Zahler; dia 41 de janeiro uitimo que a partir de 15 de fe� I Alfredo Konen e Milda
ei o. umcrpa torno satísrazel-o no proximo

se_nhor�ta Marta Mey, sol- faleceu em Garibaldi do-
vereiro do mês em curso, Schmidt. publico que durante mez de Março com a

tetra; D. Paula Mey, ca- na Ana Ersching, esposa
poderão os mesmos re- Ele, brasileiro solteiro o corrente mez de fe- multa de 20'/.

sada com o advogado dr. do sr. Francisco Ersching.
ceber as fichas e bole- lavrador, nasce� em Ja� vereiro, arrecada-se

Findos os prazos ci-

Luiz de Souza;. Artur,
tins de produção naque- raguá do Sul, em vinte na Tesouraria da Pre-

tados, se�ão' extraídas

Otto e Werner Mey, to-
la repartição. de dezembro de mil no- f it M"

. as respectivas certidões

dos solteiros; e Afonso Lapis Copiativos Os industriais localiza- vecentos e dezesete do-
ei ura unieipal de de dividas para ter lu-

Mey, ha pouco Ia-
dos no interior do' dis- miciliado e resídente :nes- Jaraguá do Sul e na gar a cobrança executi-

lecido e que era casado TODAS AS CÔRES trito de Corupá, poderão te distrito em Rio Serro Intendencia cl'e Coru- va.

com D. Eli Lemke Mey. Recebeu e oferece. procuror o citado mate- sendo filho legitimo d� pá, O imposto de LI- Colet?ria Estadual de

O enterramento reali- TlP. AVENIDA rial com o sr. Kotzer, Augusto Konen e de Hed- OENÇA sobre tivi- Jaraguá do Sul,1 de Fe- .

que se encarregará des- wiges Goedke Konen. d
'

. � IVI -vereiro de 1944.

se serviço. Ela, brasileira, solteira, ad�s. CO�erClaIS e O Escrivão

!!!!;!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!m1!!!!!!i!!!m!!!!!!!!�mm!!!��!!!!!!!!!!�!!!!!i!!!m!!mm!!!!m!!�!!m!!!!!m!!!! Jara uá do Sul 5 lavra,dora, nasceu e� Ja- proficionais, placas. Heleodoro Borges

DR' LUIZ DE SOUZA .
fevere�o de 1944'

de �agu.a do Sul. em dOIS de Engenho de assucar.

•

. janeiro de mil novecen- Não satisfazendo o

A D \V OGAD O EMILIO DA SILVA tos e vinte e quatro, sen- pagamento no referi- dicialmente.
do domícilíadae residen- d f'
te neste distrito em Rio . � n�ez, 1Ca:á? con· 'Tesouraria da Pre-

.

tribuinte s u ] e I t o á feitura .Municipal de

m�lta de 20';- sobre Jaraguá do Sul 3 de
o Imposto no primei- fevereiro de 1944.
roo mez, sendo então F. VOSGERAU
feita a cobrança ju- Tesoureiro

Telefone N. 39fUN D A D O EM 1919

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

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Agente

INSTITUTO ROCHA ,LOURES
Exclusivamente para molestias de olhos; ouvidos

nariz e garganta
.

,

Dispõe de aparelhos os mais mordemos para exame

de sua especialidade.
.Richlin. Rua do Principe. Fone,li)4. ]OINVILLE

������_��_�B��_�

IDJ Ir oA[V21Ir� IBCalt édl.��� (dl-lVJUEDI€CO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indut(ltermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "So José"

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

Agradecimento

t
r--------------------'-------------I

Dr. Waldemiro Mazurec�en
e.lft 1)1; lalDI

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
'Clinica geral medico. - cirurgia de adultas e creanças
- Partos D.lathermla Ondas _curtas e Ulera-surtas
Indutotermla � Bisturi-detrico . Electro.cauterização

RaIOS Intra.vermelhos e azuis.

�i_uva Maria Eggers Mey, juntamente com

seus filhcs, genros e nóras, pelo presente, agra
decem Sinceramente a todos quantos lhes apre
sentaram pezarnes, ou enviaram flôres por
ocaSIaO do falecimento e sepultamento de seu
marido, pae e sôgro, respetivamente,

CARLOS MEY
á q�em a piedade divina, fazendo cessar os

sofrimentos, chamou para o Reino da Glória

Et�rna, ás. 15 horas do dia 51 do mez de ja
neiro proxlmo passado.

Outrosim agradecem, especialmente ao

Revdmo. Bi.spo Fernando Schlünzen, as pala..;
vra.s de .carInho e confôrto pronunciadas na

resldencla e no cemitério.
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AMINDO II
H CONJUNTO DE APARELHOS� MODERNOS, UNICO NOS 11
!! ESTADOS DE SANTA CATARINA E 'PARANÁ !!

�! «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS n

11 \ _ .Joinville -
H
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(�WETZEt INDUSTRIAL
JOlNVILLE

o SABÃO

"Virgem Esp eaiali d ade"
da elA. WgTZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)
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ESPECIALIDADE

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


