
Patrulhamen
to Isolado

B.N.S.

LONDRES - A primei
ra coisa a assinalar num

TELEfONE N°. 39 submarino e a ausencia
������������������������������������������������������� da luz solar. Muitas ve-

ANO XXV - JARAGUÁ' DO �UL Sabado, 11 de Março de 1944 Sta. Catarina N. 1 214 zes sucede que uma mís-
--------------�--------------------------------------------------------------------------------�--------- são de patrulhamento é

cumprida num espaço de

tres semanas e durante
todo tempo a luz do dia
não é vista uma vez sí

quer. A maioria das tri

pulações dos submarinos
britanicos está acostuma
da a isto. Ha uma infini
dade de tarefas a desem

penhar no interior do
barco quando este nave

ga á superficie. E quan
do o subsmarino submer

ge, é claro que o sol
não exeste, o segundo
ponto a assinalar é farta
do ventilacão. O calor é
intenso enquanto as es

cotilhas se manteem fe
chadas. Qualquer uma

delas que possa ser aber
ta constitue uma verda
deira festa.

Os depositos do man

timentos dos subsmarinos

possuem provisões ali

econtinua na 6a. pagina)

ARTUR MÜLLERDiretor-responsavel : Fundado em 1919
CAIXA POSTAL, 19

ÕE NAUHETH.
I NOVO GIGANTE DOS MARES

HOSPITAL JESOS
Uma iniciativa fadada a coroar-se em futuro

bem proximo, de pleno sucésso, é a que 'se
deve ao dinamismo de uma pléiade de homens
bem intencionados, moradores de Corupá, ex
Hansa, distrito dêste município e Comarca de

Jaraguá do Sul. '.
Visando dotar a séde daquele próspero dis

trito de um estabelecimento hospitalar j á altu
ra das suas necessidades, reuniram-se ha al

gum tempo Waldemur Luz, João Tossini, José
Pasqualini e varias outras pessôas representa
tivas da,sociedade local, deliberando que uma

intensa campanha fósse encetada comaquele fim.
Contando, d' ante-mão, com o apoio de toda

a população do distrito e quiçá com a de todo
o município, foi fundada uma sociedade cívil

beneficente, que tomou a expressiva denomina

ção de Hospital Jesús de Nazareth.
A direção désta sociedade, a cuja frente se

encontram as pessôas acima nomeadas, està
envidando todos os esforços no sentido de que
o exito dessa campanha venha a redundar em

inestimavel serviço prestado ao distrito.
E tudo faz crer, em face dos primeiros do

nativos recebidos, que essa iniciativa, de cara

ter -eminentemente particular, seja em breve
realidade.
São dignas dos maiores encomios realizações

dessa natureza, de vez que élas vêm sempre
preencher lacunas que se fazem sentir a todo
o momento.
Em Corupá, especialmente, onde vive e tra

balha incessantemente uma população labo

riosa, dêla destacando-se por seu número uma
_

classe relativamente pobre, como é a população
ferroviária, e que por seus arduos e afanosos

trabalhos, mais necessita de uma assisténcia
médica e hospitalar quasi que continua, éla se

faz sentir de fórma gritante.
Visando a todos e em especial essa classe

heróica e honrada em cuja mãos calejadas está

depositado todo o futuro dessa rica região que
é o norte catarinense, o Hospital Jesús de Na

zareth, virá a par da sua alta finalidade, de
monstrar a real importância daquele distrito,
já que o valor de uma grei não se determina,
apenas pelo número dos seus estabelecimentos
comerciais e industriais, pelo volume do seu

potencial econômico, senão tambem pelo gráu
em que a assistência social é exercitada.

Cumpre, pois, já que é do programa do In
terventor Nerêu Ramos uma ampla e contínua
assistência aos catarinenses, que os poderes
públicos do município prestígiem essa iniciati
va com um apoio moral intensivo e a auxiliem
com uma subvenção eficiente.

IIII· �

sua insensibilidade, têm
a audácia de afrontar

regras mutáveis, cuja
inobservância destroi a

propria alma. Que não

se invoque, nunca, em

, favor dêsses réprobos, o
sentimentodepiedade que
inspiram os que se dei

xam dominar pelo medo,
essa manifestação psico
lógica que anula ,o ho
mem em face do perigo
material. Não. Os refrá
tarios à ideia de sacriíí
cio pela pátria .não sw

medrosos, porque arros

tam os perigos morais,
muito mais terriveis do

que os que ameaçam
apenas a materia. Aque
les que receiam a morte,
ainda que recuem no

primeiro momento, po
dem persistir na ação e

tornar-se dignos por ges
tos de bravura. Os que
desprezam as imposições
do dever, negando-se
definitivamente a aceitar
as oportunidades de reha

bilitação que os campos
de batalha dão aos que
falharam uma vez, êsses
devem ser julgados com

rigor e sem piedade,
porque seu crime é con

ciente e hediondo. A

pena de fusilamento, para
os que desertam em face
do inimigo, é extrema

mente. benigna para os

que renegam e enver

gonham a terra onde
nasceram. Ela represen
ta apenas a morte, para
homems que nunca le
varam em conta a honra.

I - Na fotografia aparece ó' "MfSSOtlRr" fõrrnldavel 'encouraçado da ma-
rinha norte-americana momentos antes de ser lançado ao mar em um estaleiro

na costa do Atlantico. Essa nova unidade naval é considerada a maís podero
sa de sua classe. Outras iguais irão em breve formar parte da esquadra
norte-americe. (Inter-Americana)

Insubmissos Desertorese
(Walter Prestes)

xões violentas. Ele' é per- que os condenam. Não é
petrado fria e delibera- a covardia, não é o medo

damente, no silêncio da doentio e digno de lásti
conciência culpada. Pre- ma que os afastam das
side-o o mais duro egois- fileiras e os fazem fugir
mo, capaz, de se sobre- aos deveres sagrados.
por aos mais elevados Insubmissos e desertores
sentimentos que impelem trazem em si uma cora

o homem para o sacrlíí- gern crrmmosa, posta
cio. O epíteto de covar- exclusivamente a servi
de é extremamente ge- ço de seu ferrenho egoís
neroso para qualificar mo, que passa por cima
êsses crimes, e o, sobre- de todas as leis, de todos

tudo, falso, porque os que' os preceitos, de todos
os praticam têm a cora- os sentimentos. Soldados

gern quase extrahumana do front, dominando o

de enfrentar a opinião medo, enfrentam apenas
geral dos homems, de engenhos capazes de
lutar contra principios destruir o corpo. Os ou

inabaláveis, de suportar I tros, na retaguarda, e s

a, chacota, ou o asco dos corraçados dentro de

As leis do país esta
belecem as mais severas

sanções contra os maus

brasileiros que deixam
de cumprir seus deveres
para com o serviço' mi
litar. Em tempo de guer
ra, a falta de cumprimen
to dêsses deveres assu-
me um aspeto ainda maís

grave. Cada soldado a

menos numa fileira con-

O Cataclisma Naval do Japão Fi��fr�n��:e��.aN�;��_�:
CHARLES SISMONDI a tender à convocação

(Exclusividade do CEC para o C. P.) da pátria, na paz ou na

guerra, é um dos mais
Londres - Estatisiicas velmente afundados 28 negros crimes que pode

oficiais divulgadas recen- navios de guerra e 64 cometer um cidadão, por
temente, referem as per- barcos auxiliares. As for- que seu ato compromete
das navais japonesas des- ças navais e aereas brí- a segurança e o bem es

de o ataque ,de Pearl tanicas e aliadas avaria- tar de todos.O insubmisso
Harbour até outubro de ram pesadamente 152 e o desertor atentam,
1943. Não incluindo as navios de guerra e 319 pois, contra milhões. Seu
pesadas perdas sofridas unidades mercantes. O crime não tem, nem mes

pela marinha niponica poderio naval exibido pe- mo, atenuante das pai
depois dessa data, temos lo Imperio Japonês por
que, o Japão perdeu 125 o casião do covarde aten
belonaves e 469 navios tado desencadeado em

mercantes. Foram prova-, dezembro de 1941 de ha

M.-T.-

Chefe da .I nvasãoo
O general Ei·

senhower, do e

xercito norte- a

mericano, chefe

supremo das for

ças de invasão
das Nações Uni
das, aparece aquí
em seu gabinete
em Londres, an-

te um mapa da

Europa que ge
me sob o tacão
nazista, _ plane
jando a campa
nha da invasão,
(Inter-Ameri

.. cana)

muito foi aniquilado pe
las forcas britanicas e

norte-americanas do Pa
cifico. O Japão recorre

hoje .aos navios que em

1941, considerava unida
does de segunda linha,
porquanto o orgulho da
marinha japonesa repou
sa ha longos meses no

fundo dos mares do Pa
cifico. A situação atual
do poder naval do Japão
é Ja de um verdadeiro
cataclísma para o futuro
das suas torpes ambições ,

de dominio e hegemonia
politica e militar na Asia
Oriental e noPacítíoo Sul.

CORREIO DO POVO
A gerencia avis� que está pro

cedendo a cobrança das assinaturas

e pede aos prezados assinantes que
se acharem em atrazo, bem como aos

que ainda não renovaram sua assina

tura do corrente ano, satisfazerem

com brevidade seus pagamentos.
Outros.im, comunioamos aos assi

nantes de fóra da séde e aos de ou

tras local idades, que poderão fazer/

a remessa da importancia pelo cor

reio, podendo para isso deduzir

as despezas postaes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Ilis, e cCORREIO DO POVO», que se edita nesta

I açao cidade. - Dado e passado nesta cidade de Jaraguä
.

I
do Sul, aos dois dias do mês de março @o ano de

- mil novecentos e quarenta e quatro, - Eu, Ney
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito Franco, escrivão o subscrevi (assinado) Ar'y Perei

da comarca de Jaraguä do Sul, Estado de Santa ra Oliveira - Juiz de Direito da comarca. - Está

Catarina. Brasil, na forma da lei, etc
'

conforme original, do que dou fé.
Jaraguá do Sul, 2 de março de 1944

O escrivão NEY FRANCO

Não comprem' TERNOS FEITOS,
• CAMISAS,

CAPAS GABARDINE E COLEGIAIS, BLUSAS, GRAVATAS

sern primeiro verificar, os preços destes

artigos ria casa

de Citação de Reu Ed ital
Ausente

Edital de

O Cidadão José, Lindolfo Borges, Juiz de Daz

em exercio, no cargo de Juiz de Direito da comarca

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

FAZ SABER a todos os que o presente edital

de citação, com o prazo de 15 (quinze) dies virem,
ou dele conhecimento tiverem, ou Interesser possa,

que, pelo doutor Dromotor Dublico da comarca, me

foi dirigida a seguinte DENUNCIA: - Exrno. ônr.
Dr. Juiz de Direito da comarca de Jaraguá do Sul.
O Representante do Ministério Publico, desta comar

ca, intra-assinado, no uso das suas atribuições e com
fundamento no inquerito policial anexo, vem, mui res
peitosamente perante V. Excia., denunciar CRISTIA
NO MÜLLER, brasileiro, maior, com vinte trez anos

de idade, lavrador, residente em Trez Rios do Sul,
nesta comarca, pelo fato delituoso que passa a ex

pôr: - No dia 16 de dezembro do ano p. passado,
pelas quinze horas no lugar Três Rios do Sul, dês
te 1. distrito, de Jaraguá, 'Cristiano Müller, sob vio

lência, manteve conlurrção carnaval com a menor Izau
ra Ramos, em sua propria residencia, para onde a

atraída por intermédio de seu irmão Alfredo Müller,
afim de entregar á referida menor, um trigo que seu

padrasto José Soares encomendara. Assim foi que
Izaura Ramos, foi ter á casa de Cristiano Müller,
que praticou o crime de defloramento, mais ou rne

mos da seguinte forma: - lá chegada, Izaura Ramos
falou á Cristiano Müller que estava á janela, Este
convidou-a a entrar Dentro de casa, Cristiano fez I
menção de entregar-lhe o trigo e o troco que tinha
em suas mãos. Foi quando agarrou-a para, digo
agarrou-a, arrastando-a para dentro de um quarto.
Izaura como tivesse oferecido resistencla, deu moti

vo a que Crlstiano chamasse seu irmão Alfredo, pa-
ra ajudá-lo, tendo este lhe dito que era melhor sol

ra-Ia e manda-Ia embora. A ofendida em seu depoi
mento, diz ter gritado por socorro; sendo que foi ou

vida por Maria Soares, por alcunha "ßelíca", que

perguntou pela ofendida a Alfredo, ao que êsre res

pondeu ter a mesma enveredado pela "Estrada Chico
Paula". A ofendida disse ainda que quando ßellca

acudiu, Cristiano lhe tapou a boca com a mão. Cris
tiano Müller, ao que se infere do termo de decla

rações prestadas pela menor, copulou com esta, digo,
com ela, sórnenre uma vez, tendo porém novamente

tentado. Cristiano Müller, propoz acordo quando sou

be que o caso estava na policia, oferecendo casa- I
rnento á ofendida". - E como assim procedendo,
tenha o denunciado cometido o crime previsto no

artigo 217 combinado com a letra "a:' do 224, ofere
ce esta Promotoria Pública a presente denuncia, que
espera seja recebida, e afinal julgada provada, no

sentido de ser o acusado condenado nas penas dos

supra mencionados artigos. Requer ainda, se instau-

re processo-crime, na conformidade do Código de
Processo Penal em vigôr. [aragué do Sul, 4 de fe

vereiro de 1944. (assinado) Driamo Ferreira do Ama-
I ral e Silva - Dromotor Dublico. - Rol das testemu

nhas: - Alvaro de Campos Dinheiro, brasileiro, ca

sado, maior, residente á Estrada Nova Leopoldo
ôchewínskl, brasileiro, solteiro,' menor, natura! deste

municipio, residente á Est, Francisco de Paula. João
Schewinski, solteiro, brasileiro, maior, residente á
Estrada Francisco de Paula. Angelina Venceslau da

Silva, brasileira, casada.. maior, residente em Três
Rios do Sul. - E-havendo sido designado o dia 20

de março, para rer luga.r o interrogatório do réo

Cristiano Müller, e não tendo o mesmo sldo encon

trado nesta comarca, e estar em lugar incerto e não

sabido, por isso mandei passar o presente edital,
pela qual chamo e cito ao mesmo Cristiano Müller,
para comparecer, neste juizo, na sala das audiencias,
Edifício do Forum" no dia 20 de março proximo vin
douro, as j4 horas, .afim de ser lnterrogado, sob ve
na de revelia. E, pera que chegue a noticia ao co

nhecimento do réo se pessou o presente edital que
sérá afixado ás portas do forum, no lugar de costu

me" e outros de igual teôr,
.

pera serem publicados
pelo 'Diário Oficial do Estado", de Florianopolis,
e pelo "Correio do Povo", que se edita nesta cida

de. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos vinte e cinco dias de mês de fevereiro do ano

de mil novecentos e quarenta e quatro. Eu, Ney Fran

co, escrivão o subscrevi. (assinado) José Lindolfo
Borges - Juiz de Daz em exercicío". - Está con

forme o original, do que dou fé.
Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de 1944,

O escrivão - NEY FRANCO

FAZ SABER aos que o presente edital de ci

tação, com o prazo de trinta dias virem ou dele
conhecimento tiverem. ou interessar possa, que, es

tando se procedendo a uma lação executiva fiscal,
em que é exequente a Fazenda Estadoal, H execu

tada a viuva SELMA BOSSE DOS SANTOS, e ha
vendo o Oficial de Justiça. certificado não haver

encontrado a devedora Selma Bosse dos Santos,
pelo presente, cito a chama-a a c'omparecer, Oll fii
zer-se representar, dentro do prazo de trinta dias,
para falar aos termos da dita ação, e apr esentar ii

defeza que tiver, sob pena de revelia. E pa ra qUE

chegue ao oouhecimento de todos, se passou o pre
sente edital que será afixado no lugar de costume

ás portas do Forum. e publicado pelos Jornais

«DIARIO OFICIAL DO ESTADO» de Floria no pc-

Erico Bruhns ]HrDUUÚ �O Sul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62
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Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na
•

I
�""_. """"'_I

� '.\:_-_:::::!

t

Industrias Reunidas
Jaraguá S.o'_A.
Fundaçãa d2: ROD. HUFENUE55LER

Comunica- -que
compra Ioda e qualquer

.

quantidade de

ITangerina Ve�el

Mais informações
Fabricana

àR.Quintino Bocaíuva
•

.I

]ARAGUA DO SUL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,

F R I E I R A 5,
.ESPINHAS, ETC.

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortiniento na m-aça e ofe

rece seus a rtigos á

preços vantajosos.
I

Rua Mal. Deodor�, 30 - JARAGU4
............... -

.

;:::::::::::::::::::::::::::::;;;;::;:;;;:;:::::::::::::::::
...........................................................

É UMA DOENÇA CilRAVlsSIMA
MUITO �ERIGOSA �A.RA A FA

MíLIA E PARA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA

MENTO DÉSSE GRANDE FLAGELO

usa: o

U I [�lillll:[IItllu IIU
A SiFIUS 811: APRESENTA SOB

INÚMERAS "ORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCR6FULA8

ESPINHAS

..ISTULAS

ÚLCIE....

IECZEMd

FERIDAS

DARTROS

MANCHA.

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ II ANOS

VENDE-SE &:I0Il TODA PARTE.

...:::._------_:::::•.•...
f{ :�

lenha
Picada

de coivara 1a· qualidade
Metro Cubico ou

Cal rada - 12 cruzeiros

Lenha para Ior-:
no ele•.•

- Entrega a domicilio-

Pedidos pelo Telefone

N.79

Lapis Copiativos
TODAS AS CÖRES

Recebeu e oferece

TlP. AVENIDA

r--- �I
I � I! n h O r ii! Suas compras não estarão completas sí falta� o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tamhem em I
I

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

Produtos da ICeM S_ A� Blumenau Contra Dôt' de Cabeça Tl!rminólo termína a dôr I
L Alameda Rio,Branco .- Caixa Postal, 47 I

______
1-
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J\ssenableia (}eral

Nurn sensacional
j

lutarão amanhã,
diversos quadros

cidade,

torneio ae futenóI, p�la segunQa vês

na praça d� despertos da A. 1\. Baependi,
formados pela Industrie e Cornércio da

disputa ,da laça "RIACHUELO"e_
e em

CORREIO DO' POVO
Caixa Postal, 19 FUN D A D a EM 1919

- JARAGuÁ DO SUL SABADO, 11 DB MARÇO DB 1944

Peitoral

Em Blumeneu jogaram
domingo em disputa da Em Iolnville, o America

taça "Dr. Nereu Ramos" venceu o Comercial de --------

o Avai, bi-campeão cata-I Curitiba, por
7 tentos a 2.

rinense versus Blumenau- Em Florianopolís o At-

Declara o abaixo as

sinado que o seu terre
no recebido por heran

ça em 9 de Setembro
de 1913, situado na Ilha
da Figueira - Municipio
de Jaraguá do Sul, a··

chá-se atualmente de
sembaraçado e em dia
com os impostos pagos,
em Araquart (ex-Paratí)
Ilha, da Figueira, Mu

nicipio de Jaraguá do

Sul, em 8 de Março de
1944.

����Wl WÃi(���1%l�-m�� _F_U_GE_N_C_IO_J._P_E_R_EI_R_A
�. Posto RUBINI Ltda.

.

dESPERTE"1 BIUS
DO SEU FIGaDO

OfiCINA fOnD AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158

ANO xxv

o R T 5

o festlval da S. D. América
O Seléto venceu o torneio
Realizou-se domingo,

conforme ha�iamos a

nunciado, o torneio de fu
tebol organísado pela S.
D. America, em regosijo
a passagem de seu pri
meiro aniversario de fun

dação.
Jogaram os quadros se

cundarios A. A. Baependi
X S. D. America, vencen-

do aquele por 5 a 2, e o

T
.

r
'

I��n��dGu�:as:i� j�;�ce��� � r � � I � lJ � m � r � I a
esre por 2 tentos e 1,

ar-I
'

rebatendo dessa forma a Realiza-se amanhã nos nardo Grubbe, Ferraria
taça.

. gramados da A. A. Bae- Ernesto Lessrnann; Fun-
As 14 horas, tirada a pendi, o "Torneio Comer- clonarios Públicos, Moto

sorte, coube o primeiro jo: cial", que como no ano rlsras Profissionais de Ja
go entre A. A

.. Baependi passado, foi disputado pe- regué: Marcatto Irmãos e

e a S, D. América, os do- las segulnres firmas: In- Fecularla Rio Molha S.A.
ls adversarios locais, sa- dústrias Reunidas Iara- Qual serei o quadro que

�indo vencedor o primei- guá S/A., Sociedade Iguas- ficará com a taça 'Ria
ro pela contagem de 5 a sú Lrde., W. Weege & Cia. chuelo"? \

O, sendo os tentos mar- Lrda., Ernpreza Auto Via-
cados -por Nezinho 2, ção Catarinense S A.,-Em
Amauri 2 e Ceci 1. O se- preza de Transportes Fren
gundo jogo foi entre a va- zel S.A., Comercio e In
lorosa equipe do Seleto dusrría H. Jordan S.A.,
S. C. de Guaramirim e o Breithaupt & Cia., ßer-
Fundição :Tupi, de [oin- • _

vllle, vencendo aquele por
õ a 2.

'

Finalmente disputaram
o jogo final do torneio o

Baependi e Seleto, cujo
tempo foi quasi todo dis
putado debaixo de um vio
lento temporal. O Seleto
sagrou-se vencedor do
torneio, . vencendo o ad-

versario por õ a O. Foi pose, prejudicou com o

uma vitoria justa, pois O' seu "farol" o desenrolar
seu quadro era superior de todos os jogos. Foi
em tecnica a todos os de- severissirno, apitando de
rnais. Dessa forma, o clu- ral forma e tal assidulda
be do visinho distrito Ie- de que, pode-se afirmar,
vou a taça. que dos 60 -rnlnutos de
Atuou como Juiz desig- jogo 20 foram gastos com

nado pela L. J. D. o sr. a exibição e gestos rea
Walter Eisenhut, Farto' em traes do arbitro.

ense campeão da L. B. D.
Venceu o primeiro pela
contagem de 5 a õ.

Ainda em Blumenau jo
garam õa. feira, o Blume
nauense x Atlético Para
naense. Venceu esta pel z
ja o campeão Paranaense
por 5 a 4.

Outras
Notas

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio
,

Si v_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
� ou automovel. procure esta. Ofici!la. be.m aparel�h�da,
� que será atendido por habeis profissionais em mecamca,

tIß e elétromecânica . i1
�grm�� í'M�W}(jl[.{WÃi(�����

LEIAM rODOS I

O que diz a verdade

pela penna de um

acreditado clinico de

pelotas.
Dr. Alvaro Dru

mond de Macedo, for-
mado pela Faculdade .

de Medicina da Baia O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

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

Attesto que ha mui-
FAZ SABER a todos os que o presente edi-

tos annos emprego tal de segunda praça, com o prazo de dez (10) dias,
na minha clinica o a contar da data da primeira publicação virem, ou

PEITORAL DE AN· dele conhecimento tiverem ou interessar possa, que

GIOO pgLOTENSE findo esse prazo, há de ser arrematado por quem

que considero um mais der e maior lance oferecer, no dia 22 do cor

rente mês. as 10 horas da manhã, o bem penhora
medicamento heroico, do a Placido Dernarchi, na ação executiva que lhe
em todas enferrnida move a Fazenda EstadoaJ, a saber:-
des das vias respira- UM TERRENO sito nesta comarca, no lugar de

torias.
.

nominado Jaraguá Alto, confrontando ao ,Norte

Pelotas - Dr' Alva- Leste e Sul com terras de quem de direito, e a

Oeste com as de Leandro Lenzi, com a area de
ro Drumond de Ma- 52.7777/9 metros quadrados, avaliado em Cr.$
cedo. 00600. ;- .

Firma reconhecida cujo bem constante do auto de avaliação e edital

pelo notaria A. E. de folhas dos autos da referida ação executiva, se

F· h rá levado em segunda praça de venda e arremata-
IC er. bati t I I d
L· d 6 d ção em hasta publica, com o a atimen o ega e
rcença N. 5 I I e 2 e

200/0 sobre o valor da avaliação que é de c1'.$600.00,
Março de 1906 $
Deposito geral: Laboratorio sendo que o valor da arrematação será de er. 480,00
Peitoral de Angico pelotense quatrocentos e oitenta cruzeiros.c-- As�im será o

Pelotas - Rio G. do Sul referido bem arrematado por quem mais der, no

Vende-se em toda a Parte dia 22 do corrente, as 10 horas da manhã, em fren
te ás portas do Edifício do Forum, podendo ornes

mo ser examinado por quem iuteresse tiver, no lu

gar Jaraguá- Alto, onde se acha situado dito bem.
E para que chege a noticia ao conhecimento de to

dos se passou o presente edital que será afixado

no 'lugar de costume e publicado pelo jornal
«CORRE0 DO POVO», que se edita nesta cidade
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos dois dias do mês de março de mil novecentos

e quarenta e quatro. Eu, Ney Franco, escrivão o

subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz
de Direito da Comarca. Está conforme o original,
do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 2 de março de 1944
O escrivão NEY FRANCO

f Saltará da Cama DIsposto para Judô

Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de bilis. Se a bilis não
COITe livremente, os alimentos não

são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o est6mago:Sobrevé� a I?ri
são de ventre. Você sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo é

amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não toca

ráacausa.Nestecaso,asPilulasCarter FABRIOA DE MOVEIS EM GERAL
são exrraordinariamenre eficazes.Fa
zem correr ésse litro de bilis e você
sente-sé disposto para tudo. São sua-
ves e, contudo, especialmente indi-

�

cadas para fazera bilis correr livre- Rua Rio Branco, 964 .1 aragua
mente. Peça as Pílulas Carter. Não

�roduto.Preço:cr.$� I [[���� 1%l�-�����

Telefone N. 39

STA. CATARINA N. 1.21,4 Eleição de nova Diretoria

Tomamos a liberdade .de convidar

os snr. socios, para a reunião da eleição
da nova 'Diretoria, a .realizar-se dia 15 do

oorrente, em sua sede social (Salão Sohn)
pelas 8 horas da noite,

Jaraguá do Sul, 9/3/44.
A DIRETORIA

Edital-de Segunda
Praça

de
Angico Pe

Ioterrae

lético Paranaense venceu

o Figueirense por 4 a 1.
Em S. Paulo o S. C.

Co rinthians Paulista ven

ceu o Palmeiras por 4 a 1.

Declaração

° ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

lOM'BRIGUEI8A M'INANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
5ERVE PARA QUALQUEi{ IDADE, CONFOR

ME o n .. I, 2, , e 4

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

i ernedios

COITlFre hoje mesmo urna tOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o St'U tilhinho.

t um produto dos Laboratórios Minancora

- ]OINVILLE

lã� I�I[;{WÃi(��� í'M��

Adolf Herrn. Schultze

Do mais simples ao mais fino acabamento

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 11 de Março da 1944

Edital de Segunda
Praça

.

Artur Müller, Oficial do Re

gisto Civil do 10. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de Santa
Catarina. Brasil, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente edi
tal de segunda praça, com o prazo de dez (10) dias,
a contar da data da primeira publicação virem, ou

dele conhecimento tiverem ou interessar possa, que
findo esse prazo, há de ser arrematado por quem
mais der e maior lance oferecer, no dia 22 do cor- Ele, brasileiro, solteiro,
rente mês, as: 11 horas da manhã, o bem penhora- lavrador, nasceu em In
do a Julio Demarchi, na ação executiva que lhe daial em quinze de ou

move a Fazenda Estadoal, a saber:- tubro de mil novecentos
UM TERRENO sito nesta comarca, no lugar de- e vinte, domiciliado e

nominado Jaraguá Alto, confrontando ao ,Norte rezidente neste distrito
Leste e Sul com terras de quem de direito, e a em Ribeirão Grande' Isen
Oeste com as de Leandro Lenzi, com a area de do filho de Ricard Kreutz-
52.7777/9 metros quadrados, avaliado em Cr.$ Ield e de Alma Kreutz-
600.00;- Ield.

cujo bem constante do auto de avaliação e. edital Ela, brasileira, solteira
de folhas dos autos da referida ação executiva, se lavradora, nasceu em

rá levado em segunda praça de venda e arremata- Jaraguá do Sul, em oito
Çã0 em hasta publica, com o abatimento legal de de setembro de mil no-

20"/0 sobre o valor da avaliação que é de cr.$600.00, vecentos e dezoito, do
sendo que o valor da arrematação' será de cr.$480,00 miciliada e residente nes
quatrocentos e oitenta cruzeiros.-- Assim será o te distrito em Jaraguá
referido bem arrematado por quem mais der, 110 Alto, sendo filha de Ger
dia 22 do corrente, as 10 horas da manhã, eil] fren mano Priebe e de Ema
te ás portas do Edifício do Forum, podendo ornes Nienow Priebe,
mo ser examinado por quem interesse tiver, no lu- Jaraguá do Sul 8
gar Jaraguá- Alto, onde se acha situado dito bem. Março de 1944
E para que chege a noticia ao conhecimento de to-I

.

dos, se passou o presente edital que será afixado 8-3--44.
no lugar de costume e public�do pelo �ornal I E 'para que chegue ao conhe
«CORRE0 DO POVO», que se edita nesta cidade I cimento detodosmandei passar o

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, presente edital que será p'u�licado
aos dois dias do mês de março de mil novecentos pela imprensa e em carton? onde

E N
.. - será afixado durante 15 dias,

e quarenta e quatro. u, ey .France:, .escrIvao.o Si alguem souber de algum
subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira - JUIZ impedimento, acuse-o para os

de Direito da Comarca. Está conforme o original, fins legais.
do que dou fé. '. ARTU� MÜLLER, Oficial

Jaraguá do Sul, 2 de 'março de 1944
O escrivão NEY FRANCO

faz saber que compareceram
no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:

EDITAL N. 1627

BRUNO KREUTZFELD
e ELISABETA PRIEBE.

VIRIZES{?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::)..

FE R R A-R I A
Após longos estudo. foi descoberfc um

medicamento vegetal poro o tratamen

to com ótimos resultados da varizes,
que prejudicam o circulação ve·nosa.

Este medicação, no dose de três colhe
re s das de ch6 ao dia, em 6gua cçuco

roda, restitue às pernas o seu estado

normcl e a beJesa estética. Em Idêntica
do se debela os males causados pelos
rnomitos hemoidários internos e ext•.rnos,
inclusive os que sangram. Nõo encontron
do nas Farmócias ou drogarias, peço dlr.
tomente ao depositária, ex. POSTAL 187-4

(um orto-safe quatro) São Paulo.

HEMO· VIRTUS (líquidO)

Fabricação de Ferramentas Agrícolas:
SeOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGuA
�.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�}

,...õt;#id�d��

ICarlos
�

Hoepcke S. A.
i

I
- ti

� 'Oomeraio .lndusfrtc
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Ele, solteiro, operario,
domiciliado e residente

60,00 neste distrito, com trinta
Cr.ê

10000 e oito anos de idade,

MO'OO nascido em Ti,mbó, nes!e
500:00 Estado,. em v�nte e tres

800,00 de abrl� de m�l novec��-
1 00000

tos e CInco, filho legítí-
: mo de Christiano Quost

o registo de
e Augustta "Koludzík. já
falecidos.

Ela, solteira, de profis
são domestica, domicilia-
da e residente neste dis
trito com vinte e quatro
ano� de idade, nascida
em Jaraguá do Sul, nes
te Estado, em trinta de
Janeiro de mil novecen
tos e vinte, filha legitima
de Alvim Liermann e

Mina Milnitz Liermann,
domiciliados

.

e residen
tes neste distrito.
Apresentaram os doeu

mentes exigidos pela lei.

Si alguem souber de al

gum impedimento oponha-
o na forma ja lei
Lavro o presente para

ser afixado no logar do

costume.

Corupá, 11 de fevereiro

de 1944.

Inll!fl!111!1 [oml!reii1il
Patente de Registo.

Damos hoje algumas informações sobre o Irnpos
to de Consumo no que se refere ás principais obri

gações e emolumentos á pagar na Coletoria Federal

até o dia 20 do corrente mês. Estão obrigados á re

gisto os industrials e comerciantes que fabriquem ou

negociem com artigos tributados. Para pagar o re

gisto deverá o lnteressedo apresentar á repartição a

respetiva guia preenchida
As fabricas pagam o imposto de acordo com o

número de operários, aparêlhos ou fôrça motora equi
valentes, calculando-se cada cavalo vapor (H. P. ) co
mo equivalente a três operários.
Ate 5 operarios. emolumento
De mais de 5 e até 12 operarios,

" " 12"" 20 "

" " 20 'O" 50 "

" " 50"" 1 00 "

" "100",, 200 "

O Comercio por grosso paga
acordo com o capital registado.

O comercio á \ arejo paga o imposte tarn·

bem de acordo com o capital e na seguinte base:

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

ciaI do Registe Civil do
Distrito de Corupá, Muni
cípio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem, casar.

EDITAL N. 7&9

RUDOLFO AUGUSTO
GERMANO QUOST e

CECILIA LIERMANN.

Os lavradores que produzirem anualmente até

10.000 litros de grespa. álcool ou aguarder.te, quando
não empreguem exclusivamente como matéria prima,
produtos de sua lavoura ou da de seus empregados,
pagarão Ur.$ 150.00 e se produzirem rnais de 10000
e até 100.000, Cr.ê DOO,OOO, Os que empregarem ma

teria prima alheia á sua produção pagarão Cr
ê

D!IO.OOO, se a produção fôr até 100.000 litros, e Cr$
� 500.00 se excederem.

As casas filiais pagarão o. imposto de acordo Vende se um terre-
�
com a tabela miníma da respetiva categoria. (por no com 40 morgos,·
grosso ou a varejo) otimo para q ualquer

plantação.
Ver e tratar' com

GUSTAVO JUNG

Isabel - 00-

"

"

"

"

WALDEMAR LUZ
Escrivão

1. Oom capital até Ol'.$ 10.000,00
Em uma só espécie tributada Cr.$
Em duas, pela 2a, rnaís.
Em três, D.a, rnals.
Em maís de três, da 4.a, a 10.a, cada uma mais

Pelas excedentes, cada uma, mais.

60.000
40.000
20000
10.000
5000

FRACOS E ANÉMICO::' J

Tomem I

VINHO CREOSOTADO

II. Oom capital superior a 10.-50.000,000
de Em uma só espécie tributada. 100.000

Em duas, pela 2.a, mais. 60.000
Em três, pela D.a, rnais. 40.000
Em rnais de três, da 4.a, a 10.a, cada uma, rnais 20.000
Pelas excedentes, cada uma, rnais. 10.000

III Oom capital suporior a 50.·200.000.000
Em uma só espécie tributada. 150.000
Ern duas, pela 2.a, rnals. 100.000
Em três, pela D.a, rneis, 60.0 iiI

Em rnats de três, da 4.a, a lo.a, cada uma mais. 40.000
Pelas excedentes, cada uma, mais. 20000

IV Oom capital superior a 200.-500.000.000
Em uma só espécie .rributada, 200 000
Em duas, pela 2.a, mais 150.000
Em três, pela D.a, mais. 100.000
Em mais de três da 4.a a 10.a, cada uma, ruais 60000

Pelas excedentes, cada uma, mais. 40.000

V. Oom capital superior a 500.000,1)00
Em uma só espécie tributada. DOO.OOO
Em duas, pela 2 a, mais. 200000
Em três, pel D.a. mals. 150000
Em mais de três, da 4.a, a 10.a, cada uma, rnais. 100.0 O
Pelas excedentes cada uma, mais 60000

f) Depósitos fechados 100.00

Dr. LUIZ DE SOUZA

Ton••
Resfriado.
BronQu·it••
E.crofuJo••
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É OM GERADOR DE SAÚOIZ.

--�----.-------------

.Terreno

ADVOGADO
Estrada

Escritorio: Mal. Deodoro fifi Fonseca, 210 - TpJ. 34
rupã.

ReRidellcia: Benjamim Constant, 136 - TI"!. 12

Matriz · F I or i a n o p o I i s
�

fi
I
ii

LAlGE§" JOINVILLE" ti
§ÄO FR&N€CI§€CO ,

I
TImID)�rrr21�1J)re� = à��(21�n§rr21§ ,

I,: I
.

Ferragens -- Louças - Fazendas - Produtos Quimicos e 1IJ!

,
Farmaceuticos -- Fabrica de Pregos - Estaleiro

,I "

t
Secção de Despachos - Navegação. ,

Endereço telegrafico: &&HOEPCKE" ,
>

• �
",,�q#'#'#It6e1ilß!if6l.�!â>�_rJe ,#�rs;&=.�'��>�.

Caixa Postal, :l e 2

FILIAIS:
\

• TIHmARÄO" €CRIDZEIRO"

LAlGUNAl� RLIDMENAID E

'il CLINICA DE OLHOS - �UVID�--�;IZ E GARGANTA DO--! I
jj DR. SADALLA AMIN �
�� CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS 1
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ !

j� «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO

!l .Joinville -

Lapis Copíativos
TODAS AS CORES

Recebeu e oferece
TlP. AVENlDÀ

HOTEL WEIS

I
---------------------_.----------------------------------�

I NDUfTR1L\ ßRlVILEIRL\

INDUSTl<IA DE OALÇADOS
GO�CH IlO!AÜd b. "\.

J'Jl\Rl\GUL\ - fL\NTL.\ CL\TL\RINL\
'-----

I ·CL\LÇê.DOL
I

I
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CORREIO DO POVO

Prefeitura Municioul �e Jurouuá �o 8ul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia 18/2/1944

6.886 - Laura Voltolini - Requer transferencie para
Artur ôteiner, imposto terreno com 5.0.678
m2 sito áe strada Tres Rios do Norte. A vis

ta da informação, como requer.-

6.887 - Waldernar Voltolini - Requer tranferencia

pare Artur ôteiner, imposto terreno com 50.

687 m2 sito á estrada Tres Rios do Norte

Idem, idem, idem.-
6.888 - Otavíano Tlssl - Requer transferencia pera

Leopoldo Voltolini, imposto terreno com

13:881 m2 e casa sitos á rua Blumenau

Idem, idem, idem.-

Dia 21/2/1944

6849 - Roberto M. Horst - Requer licença consrrú

ção sobrado, conforme plantas em seu ter

reno á rua Mal. Deodoro da Fonseca A viste

da informação, como Requer.-
6874 - Walter Prochnow -- Requer licença constru

ção sobra, conforme plantas, em seu terreno

á rua Mal. Deodoro da Fonseca Idem, idem,
idem.-

6.876 - Leopoldo Voltolini - Requer «Habire-se»

pare sua. casa s/no. sita á rua Blumenau

_ Idem, idem, idem.-
6.881 - Alfredo Klug - Requer licença estabelecer-se

com Padaria, em pequena escala, á rua Mal.

Deodoro da Fonseca, 301 Idem, idem, idem.

6.882 - Industrlas de Madeiras Ianssen SjA - Re

querem licença construção galpão de mate

rial, conforme plantas, em seu terreno á A
venida Getulio Vargas, fundös Idem, idem.-

6.889 - Erico BIosfeld - Requer licença construção
, casa madeira seu terreno á estrada Iaraguà,

zona rural Idem, idem, idem.-
6.890 - João Bellock -- Requer licença reformar o

eitão sua casa n«. 995 á rua Preso Epítaclo
Pessôe Idem, idem, idem.-

6.891 - Heldenmuth Pauli -:- Requer transferencia
Q

pare Oscar Scheibel, imposto terreno com

140.000 m2 sito á estrada Rio Paulo Idem,
idem, idem.-

6.892 - Eurico ôchulz - Requer transferencla pera

João Ianrsch, imposto terreno com 756 m2

sito á estrada lsabél Idem, idem, idem.-
6893':_ Guilherme Guethe - Requer baixa imposto

'sua bicicleta. Idem, idem, idem.-
•

6.894 - Guilherme A. A.' Pfuetzenreuter - Requer
transferencla pare Faustino e Alvino Menis

trini imposto terreno com 216.500 m2 sito á

estrada -Serra do Boi Idem, idem, idem.-
6895 - Guilherme A. A. Pfuetzenreuter - Requer

transferencia pare Olivio Menistrini imposto
terreno com 134.932 m2 sito á estrada Rio

Novo Idem, idem, ídern.>-
6.896 - Sociedade Escola de Hansa - Requer trens

ferencia pare Hospital Iesús de Nazaré im

posto casa sita á rua CeI. Fernando Macha

do Idem. idem, idem.
6.897 -- Lourenço Roberti - Requer licença estabe

lecer-se com Botequim á estrada Isabél Idem

idem, Idem.s-:

I

\

Dia 24/2/1944

6.900 - Augusto ôchulz - Requer transferencia para

Henrique Bast, imposto relativo terreno coIl)
lM.750 mrsz, sito á estrada Ribeirão Alma A
viste da informaç.ão, como requer-

6.901 - Leopoldo Duwe - Requer transferencia pare
iFrederico Hasse imposto terreno com 62.000
mts2 sito á estrada Rio da Luz Idem, idem -

6.902 - Leopoldo Duwe - Requer transferencia para

Augusto Meier, imposto terreno com 62.500

,;f mts2. sito á estrada Rio da Luz Idem, idem.-
6.906 - Gumz Irmãos LIda - Requer transferencia

sua. firma 'imposto da firma individual Gus
tavo Gumz Idem, idem, idem.-

Dia 1/3/1944

6.692:- João Ritzmann - Requer licença estabelecer

se com serraria á estrada Rio Correias, dis
trito Corupá Á viste da informação como

requer_-
6.885 - Li II i Mayer - Requer «Habíte-se» sua casa

sita á rua Preso Epitacío Pessoa, 139 Idem,
idem, idem.-

6.898 - Vitorio Pradi - Requer licença demolir casa

enchamel sita á estrada Iaragué, zona subur

bana Idem, idem, idem.-
6.905 - Willi Voigt - Requer licença construç�o

maosoléo sepultura perpetua de Selma Gels

ler K�nke e colocar inscrição Idem idem idem.
6.904 - Francisco Hruschka Filho - Requer licença

estabelecer-se com Olaria á estrada Jaraguá
Idem, idem, iaem.- "

Jaraguá do Sul 1 de março de.J 944
RENATO SANS. - Secretario

N as suas compras

obRequio pedir
Café Mahnke I

PAPEL CREPON

de todas as côres na

TIPOGRAFIA AVENIDA

11 de Th1arço de 1944� 5a. pagina

fecularia' Rio Mol�a S. A. PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL

Delegacia de Higiene

Consel�os so�re H firioe
O organismo normal

necessita para a conser

vação da saúde e defesa
centra as infecções, de
subsrancíes. alimentares
de 4 grupos princlpaes :

vitaminas, proreines. saes

mineraes e agua.
,

VITAMINAS - as maiô
indicadas são as vitami
nas A e C.

Principaes alimentos

que contêm vitamina A:

Leite, creme, manteiga,
ostra, fígado, cenoura, be
terraba, espinafre, alface,
nabo, pimentão, tornare

banana, mamão, pessego,
abacaxi, abacara, batata
doce, ervilhas frescas, a-

meixas etc.
.

A vitamina A resiste
bem ao cosimento.

Principais alimentos que
contem vitamina C: as

frutas citricas em geral,
limão, laranja, lima etc,

" RUA.. VISCONDE DE TALlNAY 1''. 185

morango, maçã, melancia,
:-,;....-------

repolho crú, batata íngle
za etc.
A vitamina C é altera

da pelo calcr e dissolvi
da pela agua.
PROTEINAS - as me

lhores fontes de proteína
são os alimentos de pro
cedencia animal: leite,
ovos e carne.

SAES MINERAES - os

principais são calcio e

sadio. Calcio - o leite é
a principal fonte de cal
cio. Ou tros alimentos
tambem possuem quanti
dade apreciavel de calcio
assim como o queijo, a

cenoura, a couve-flor, o

figo seco, o feijão.
Sadio - um dos saes

mineraes . indispensaveis
ao organismo, é o clore
to de sodio (sal de casi

nha), salvo contra indi

cação médica.
AGUA - a agua é mais

necessária- á vida' do que
os alimentos Todos os
alimentos possuem quan
tidade apreciavel de agua
mas alem desta, deve-se

beber 6 a 8 �opos por
dia, pura ou com suco

de frutas.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Ficam, pelo presente, convidados os ôrns. Acio

nistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia

Geral extreordlneria, na séde, nesta cidade de Iara
gué do Sul, ás quatorze horas do dia 11 de Março
proximo vindouro, pare deliberarem sobre a ordem

do dia seguinte:
1) Laudo dos ônrs. peritos nomeados na assem-

bléia anterior.

2) Aumento do capital social.
3.) Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul. 21 de fevereiro de 1944.

Walter Breithaupt -, Adolfo Antonio Emmendoerfer
Diretores.

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durante o cor

reute mês de MARÇO, ar
recada-se na Tesouraria

da Prefeitura Municipal
ele Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Corupá, o
imposto sobre INQUS
TRIAS e PROFISSOES,
relativo ao 1'. Semestre.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

_______� jeito á multa de 20'/. s-o-

J O I N V I L L E bre o imposto no primei
.

ro mês, sendo então fei

ta acobrança judicialrnen
te.
Tesouraria daPrefeitu

ra Municipal de Jaraguá,
3 de MARÇO de 1944.

F.VOSGERAU
Tesoureiro

EM
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - 1\10RALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE
, .

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.
Matriz-: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

Ptlma A :mella InlWHMWA 11I!iGIIIU��
HlAIIWIMe. IM !i1W:••II�

Uma linha completa dI' MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

.rotaoão, 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 HAUPT, rotativas, .

conjugadas com motores monotasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,
servindo até 50 ruetros de profundidade.

Af1ng(Q)§ IE�e1rnc(Q)§ JD21f21 (Q) �21r
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOl?OS e

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

A �osRa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz e força.

Banco IndlJstria e Comercio

de Santa Catarina S. A.
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agencia: J.A R A G U Á
Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O»

M atriz: I T A J A Í
Rua CeI. E.

CASA BYLAARDTI
o Par'aiso das SEDAS e

TECIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos
encontrat-á o maior Sortimento na

C A S A BY.LAARDT

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianópolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, RIO do

Peixe, São Francisco,. Tubarão e Porto União. SUB-AGEN

CIAS 'EM: IndaiaI, Hamouia, São joaquim e Tijucas. ESCRI

TORIOS EM: Concordia, Gaspar, Taió e Urussanga. 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 SEGUll'lTES JUROS

A disposição, sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias .
2010

Com avise previo (retiradas diarias até
.

1.000,00)
Depositas Populares Limitados (até 10

mil' cruzeiros) depositas iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 mpses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia. é a base da prosperidade
. .

Deposite as suas economias no

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A.\

RUA DO PRINCIPE·- J O. I N V I L E

PADRÕE& EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO-

IDERNA
E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS

3 %

Cooperativa Serícícela
Jaraguá. do Sul
Fundada em 20-12-42.

Por ordem do ônr. Presidente da Cooperativa,
convido aos snrs associados a assistirem ,a

REUNIÄO GERAL ORDINARIA

que terá lugar no dia 12 de março dé 1944, às 9

horas, no Hotel Carlos Hass, Rua Marechal Deodo

ro da Fonseca.
Tratando-se de assuntos de Interesse pera todos

os lavradores que se dedicam à criação do bicho da

seda, ou têm vontade pera tal cultura, espera-se a

essístencta de todos os socios e interessados.

Iaregué do Sul, 1 de março de 1944.
Por ordem do Presidente

Benjamin Riedtmann - S�cretario

��m�arl�ia �aGi��al rr� ���ur�� I�ira��a
AGENTES LOCAIS

COID'3rcial
.

Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados: Das 9 ás 11,00 .

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,
nariz e gargallta

Dispõe de aparelhos os mais mordernos para exame

de sua especialidade.

Richlin. Rua do Principe. Fa, e, ))4. ]OINVILLE

ANO .:l{XV - JARAGUÁ DO SUL' SABADO, 11 DE MARÇO DE 1944 STA. CATARINA N. 1.214

Associação Atlética
Baependi

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

De ordem do ônr, Presidente convido os se

nhores associados para a assembléia geral exrraor
dinéria que será realizada em süa séde social, às 9

horas, dia 2 de abril, para rrerar-se do seguinte �

1°. - Alteração da mensalídade

2°. - Assuntos diversos.

Iaragué do Sul, 11 de março de 1944

JOÃO DE SOUZA - 10 secretário

Caixa Postal, 19 FUN D A D O EM 1919
....

Telefone N. 39

PATRULHAMENTO

ISOLADO
Assucar - Pelo que esta

mos informados, a Prefeí

/
tura de Jaraguá do Sul,

B. N. S. I requisitou em São Fran-
cisco do Sul 100 sacos

mentares de um tipo to- casa-das-máquinas Cesta- de essucar refinado, o

do especial. Não se tra- ria cheia de fumaça e qual será entregue aos va

ta do modelo normal de calor, A realidade é ou- registas do rnuniçípio a

rações atotado pela Es- tra. Quando um subma- Cr.$ 155,00 o saco, posto

quadra. Os tripulantes rino navega à superfície; naquele porto.

de um submarino estão com' todas as suas esco-

sujeitos a uma dieta tilhas abertas, canaliza

propria, cientificamente uma grande quantidade '

preparada e contendo de ar fresco. Isto contri-
submersão é apenas de

todas as vitaminas ne- bue para que a camara
um ou dois minutos.

cessarias' a compensar dos motores receba ver-
Durante a maior par

os efeitos geralmente dadeiras rajadas glaciais,
te de um serviço de pa

produzidos no organismo como se estivesse em
trulhamento, o mar se

pela ausencia da luz. Ao pleno Mar do Norte. .apresenta deserto e o céu

mesmo tempo o alimento' I Os submarinos pos-
vazio. No entanto, vez

deve ser preparado afim suem duas especies de por outra, uma belonave

de poder despertar o a- màquinas para aciona.
ou um comboio inimigo

petite, pois um homem los. Para navegação à
se refletem nos vidros

obrigado a viver duran- superfície são emprega-
do periscopio. Os tubos

te dias e semanas debaí- dos os motores Diesel. lança-torpedos são asses

xo do mar' perde, íre- Submerso, o barco é
tados. O Comandante

quentemente, o gosto e ímpuloíonado por moto- enquadra o seu alvo a-

o desejo de alimentar-se. res eletricos. Os Diesels
través de periscopio.

Num submarino sub- funcionam às vezes ínín-
Quase sem ruido para

merso, em operações de terruptamente a uma cí-
os tripulantes os torpe-

patrulha, o ritmo da vi- fra correspondente a
dos deslisam deixando

d tídi f d 2 000
atrás deles uma longa e

a co I iana so re pro- cerca
.

e. quílome- clara esteira. O Coman-
fundas alterações. O [an- tros. Por outro lado, as dante do submarino a-

-

tar é servido mais ou baterias que alimentam

menos à meia-noite e a os motores eletricos Ira- guarda o tempo suííclen

ceia é fornecida pouco pídamente se esgotam e
te para verificar se o

depois do amanhecer. A é sempre preciso con-
alvo foi atingido, orde

razão' disto é que as servar a sua carga para
nando o mergulho íme

principais tarefas a -se- uma ação pronta e ao
diatamente após.

id b d t Hoje a presença de
rem cumpri as a or o mesmo empo para man-

um submarino não cons-

.
de um submarino teem ter toda a força e velo-

de ser feitas a noite. cidade num combate ou
titue mais um segredo.

:qurante o dia o subma- operação sob as aguas.
Os navios de guerra íní

nno está quase sempre Um submarino pode migos podem localiza-los

submerso. Tudo depende permanecer no mar du-
mesmo submersos. As A Praça

da provisão acumulada rante um periodo de HO cargas de profundidade Levo ao conhecimento desta - praça e de quem

no interior do barco. O dias. Em regra, todas as
são lançadas sem perda ANIVERSARIOS Interesser possa que, nesta data, assumi o cargo de

cozinheiro não pode de- noites imediatamente a-
de tempo. Se uma delas' procurador da COOPERATIVA MIXTA DE LATI-

sempenhar as suas Iun- pós o escurecer, o barco
cair perto, de barco, Reg�straram seus enl- CINIOS DE HANSA, hoje CORUPÁ, com séde

ções antesde escurecer, despeja a agua dos seus
mesmo sem atingi-lo, os versarJo�, nesta seman.a, I

nesta mesma vila, de acordo com os poderes que

quando o Comandante tanques de lastro e sobe
danos poderão ser gra- as seguIntes. pessoas: Dia me foram conferidos pelo respetivo gerente, por

decide emergir protegi- à superfície. Faz-se um ves, pois a explosão�, o sn�. Iullano V. Cou- procuração desta data, lavrada no Livro n. 4 folhas

do pela escuridão, abrín- novo aprovisionamento proxíma afetará muitos tinho; die 8, dona Eleono- 112 verso, do tabelião. distritel Waldemar Luz, fican

do-se então as escotí- de ar fresco, oxigênio e pontos vitais dosmotores. ra Luz, .esposa do snr, do sern efeito, como consta do mesmo documento,

lhas. Nessas ocasiões é ar comprimido para os
E mesmo que o subma- N:stor Luz, atualmente em os poderes que haviam sido conferidos ao snr. LUIZ

que o cozinheiro de bor- reservatorios. As bate- rin.o possa vIr à tona de- ôäo Paulo, e os �enhores MAFFEZZOLLI, pela procuração lavrada no mesmo

do recebe ordens de rias são novamente car- POlS de escapar de um Leopoldo Mey, BrICO Blos- livro a folhas setenta e seis.

preparar as refeições. regadas, pondo-se tarn- ataque, � mau tempo e o feld e Carlos Hass, co-

Outra particularidade bam os tubos Ianca-tor-] mar agitado frequente- merciantes, nesta cidade;

da vida no interior de pedos em condições de mente tornam os tr�ba- dia 10 o nosso leitor' Ra

um submarino é que os funcionar. A' superfiele
lhos de c�mcerto terrível- berto Funke Filho.

tripulantes encarregados o oficial de quarto vigia
mente perigosos.

.

das maquinas, foguistas, atentamento o horizonte Contudo, a audacia e

caso se prefira essa de- do alto da torre. A tripu-
o c.ompleto despr�so pelo

nominação tradicional. Iação deve estar prepa- P�rJgo, ceracrertstícas do.s
quase sempre trabalham rada para efetuar um tnpula�tes. dos submari

sob espessos casacos ou rapido mergulho ao prí- �o� brJtam�os, reem cons

vestuarios de lã. Julgar- meíro indicio de perigo.
títuido um "�po:tante ele

se-ia a principio que a O tempo gasto numa
mente das vítortas alcan-

çadas pelos Aliados, não
no mar como tambem em

terra. Somente no Med·i
terrãneo mais de um mi
lhão de toneladas de na-

-

vias do Eixo foi afunda

Comunico á praça de Jaraguá do Sul e aos do desde o inicio' da

interessados em geral, que acabo de montar uma guerra. Dia e' noite, sub

bem aparelhada oficina para
mersos ou à tona, nos

mares tropicais Oll nas Realizam-se hoje em

vias maritimas. do norte Guaramirim os casamen

glacial, os
.

submarinos tos do snr. Ottchen Zet

britanicos golpeiam sem ter com dona Lucia Wals

cessar as 'linhas de

su-1
e o industrial Alberto

primento do Eixo éada Obenaus com a senhorita

R. CEL. PR.OCOPIO GOMES DE OLIVEIRA N. 856 vez mais reduzidas. Ema Kuehl.

(conr. da 1 a. pagina)
.

LO.CAIS
Jen. Leonidas Herbster - De

sua viagem a Florlanopo.
lis, onde fora tratar de
eseunros da adrnlnisrra

çäo do munlciplo regres
sou o snr. Ten. Leonidas
Cabral Herbster, Prefeito
Municipal.
Inspetor Geral de Fazt'nda.

A serviço de seu elevado

cargo ache-se em Iaraguä
o snr. Luiz Carvalho, Ins
petor Geral da Fazenda
do Estado.

�
.

Clin:r!e�!��!U:!ß�!�:r��8nt81
Professor Catedratico de Eliologia do lostittuto de Educação. de Florianópolis

IEx·Chefe dos serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.

Assistente do professor David Sanson. no Rio de .Jorielro.

Ex.lnterno. por concurso, da Assistencia P�blica do Rio de Janeiro

I
Formado pela Faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de. Janeiro

BI, U M E NAU STA. CATARINABanco Inco - Trouxe-nos
seu abraço de despedida
o snr, Ari Garcia, geren
te nesta cidade do Banco
Irtdustria e Comercio de
Santa Catarina, que re

gressou á matriz desse
estabelecimento em lteie].
Para substítuí-Io foi de

signado o sr. von Gílse

que ja assumiu o respe
tivo cargo.

INSTITUTO ROCHA LOURES

I�--------------------·------------"
Fiscal do Imp. Consumo - Vin- Dr. Wal,leml"ro Mazureehen

do do Estado da Paraíba, U
ache-se entre nós o snr.

Dr. Artur- de Carvalho fís- eAIA I>lla'.E
cal do Imposto de Con- Rua Mal. Flortano n. 1á2 -- JARAGUÁ

surno, designado pare
funcionar junto á Coleto-
ria Federal. I

Licença para munições - De
acordo com a Portaria n.

5, do sr. Cap. Delegado
de Ordem Politica e So

cial, foi declarada livre a

venda de munição pare

caça, aos caçadores devi
damente licenciados.

Clmica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização
Raios Intra-vermelhos e azuis. I

Cooperativa
Laticinios de

Mixta 'de
Hansa

r

Casamentos

Corupá, 7 de março de 1944

EDUARDO ZELLMAR

A Praca
•

Nesta cidade reallsern

se hoje os seguintes ca

samentos: Do sr. Gerherd
Bellock comercieno em

Guaramlrirn. com a senho
rita Elia Benetta; dileta
filha do sr. IAngelo Be
netta e dona Ema Benetta;
do sr. Walter Pieske com

dona Edith Mathias e do
sr. Rudolfo Henrique Lenz
com a senhorita Frieda
Grützmacher.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

. I

Indutoterrnia, ßisturi Eletrico, Galvanocauterio

Rodolfo Kohlbach

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

- RAIOS ,x-
.Dir·etor ltlédieó do Hospital "'So José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

���,���@i!iilI�_�� �_��

Falecimentos I Germama Zils, funciena-

A estrada Schroeder, rio aposentado da Inspe
distrito de Guaramirim, toria de Estradas de Ro

faleceu no dia 5 do cor- dagem.
rente o snr. Henrique Ge

now, estimado lavrador e

no dia 6 a exma. snra. de todas· as côres na

Ema Zils, esposa do snr. TIPOGRAFIA AVENIDA

. Enrolamento de Motores e Dinamos
e demais serviços concernentes ao ramo. PAPEL CREPON

dà elA. WETZEL INDUSTRIAI- Joinvile (Marcá Registrada) Sf>.ßp..� ylRCtAt
•• ti

ESPECIALIDADE

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

o SABÃO

"r..\)�O VIRC/:o
,) --'G"� DA rrJ <:At
(�WfTIEL INDUSTRIAL
I JOINVILLE U\7irgem E 5P eai a I i d ade"

recomenda-se tanto para roup21 fina como para roupa comum .

•
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