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ANO XXV - JARAGUÁ DO 8UL Sabado, 22 de Abril de 1944

CAPACIDADE DE ADAPUÇ10.
Uma das qualidades características e que

distingue
-

a gente suljaraguaense é, sem duvi
da.va capacidade de adaptação que possue
para enfrentar as situações que lhe oferece
o mercado no tocante as oscilações dos pre
ços das utilidades, especialmente dos generos
de primeira necessidade.

A intensificação da cultura de determí
nado produto, em fase de gránde procura, sem

que os demais sejam totalmente desprezados,
é fato que não passa desapercebido aos ob
servadores.

Com uma produção bem variada, desta-'
ca-se neste município, em certas épocas de
sua vida economica, um deles por extraordí-
naria ,quantidade.

'

E a adptação ás, exigencias do mercado.
Assim, em tempo não muito remoto, o

fumo, elemento que ainda hoje pesa na balan
ça comercial de Jaraguá, atravessou uma fase
aurea, atingindo a sua produção a cifras ele
vadissimas, muito superiores ás de hoje.

A industria de laticinios, base da econo
mia jaraguaense, atingiu, posteriormente o

auge, decaindo de alguns anos á esta parte,
a sua produção pelo descaso a que se vem

votando a este importante fator da nossa eco

nomia, e em grande parte pela falta de assis
tencia ao rebanho, o qual se vem degenerando
não só pelas contínuas epizootias que livre
mente se estendem pelo interior do município,
senão tambem pela falta de reprodutores de
linhagem para renovação do sangue, em re

sumo, pela carência de uma estação de monta.
Somente um serviço existe atualmente.

É o da fiscalisação dos produtos de origem
animal, com técnicos capazes, que desempe
nham com abnegação os seus árduos mistéres.

Mas não basta a fiscalisação dos produ
tos, é preciso cuidar dos mananciais.

Tão necessária e talvês mais é a assis
tência, o cuidado assíduo ao rebanho.

Ultimamente o arroz, vem substítuíndo
os laticínios, na ponta da lista dos produtos
com que Jaraguá concorre ao mercado
.nacíoneí. .

Com uma cotação elevadissima, natural
mente forçada por uns poucos interessados, o

arroz vem absorvendo todas as atenções dos
nossos produtores.

É lamentavel, entretanto, que se venha a
descurar da industria de laticinios, base da
nossa economia, para dedicar-se inteiramente
á outras ínstaveís como o arroz, que além da
oscilação de preços, outros inconvenientes a

carreta ás populações rurais, .que constante-'
mente se vêm a braços com os surtos de ma

laria, produzidos por esses verdadeiros vivei
-ros de mosquitos que são as arrozeiras.

Teriamos também a fase do assucar, não
Iôra o descaso que se votou á uma solicita
ção de licença para montagem de uma usina
de assucar neste município, solicitação esta fei
ta ha três anos e que por certo dorme o seu

desencantado sono em alguma gaveta paraes
tatal.

De todas essas considerações, conclui
mos que sem embargo da capacidade de a

daptação que possue a gente jaraguaense, ja
mais deve ela se descurar da industria de Ia
ticinios, e sim voltar a dedicar-se á ela como

a sua melhor fonte de renda, competindo ao

poder público, proporcionar-lhe eficiente au-
xilio e assistência.

.

M. T.
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Minislro General
Mendonca Lima

•

Visita'a nova estação - Impres
sões de S.
Imbitubn

tores.
Passou o praso dessa

retirada e ninguem veio
buscar a aguardente em

bora os interessados
corressem de Herodes
para Pilatos para que o

EXCl·a Laguna e !lssu�to f�sse resolvido,
•
-

isto e, retirada a aguar-
_ dente ou liberada para

Passarao por gran-IPOde: ser vendida a ou-

tros mteressados.

des. írcmsjormccões e:m seus aftitf��a'aca�i�U:��;m:�:
Ih t íuorí , fabricantes, pois estão I

apare alIlen os por uarlOS. na eminencia de perder
, toda a produção deste

Como ja haviamos a- dades locais, manííestan- alí, de grandes capitais, .ano, por falta de depo
nunciado o sr. General do seu entusiasmo pelos farão com que se insta- sitos, pois os existentes
Mendonça Lima, titular novos rumos dados á ad- lern novas industrias e, ccntínum com o produto
ds pasta da Viação, pas- ministração publica pelo aquela zona prospetará requisitado a tantos me

sou por Jaraguá, no dia Presidente Getulio Var- tornando-se um centro zes.

20 do corrente, estando gas, referindo-se com vital para o desenvolvi- A cultura da cana de

acompanhado dos Coro- grande ,visão sobre o mento economico do Es- açucar é pesada, espe
neis Costa Netto, Supe- progresso e governo de tado e do Pais. cialmente para os peque
rintendente Geral das Santa Catarina, fadado a S. Excia ainda reíe- nos agricultores, sendo
Empresas Inco-rporadas ser um factor ímportan- riu-se ao progresso do do lastimar que, por
ao Patromonio Nacional tissimo no desenvolvi I nosso - municipio desde questão alheia as suas

e Durival de Britto e mento da Siderurgia Na· I que por aqui pasou .ha vontade�, venham eles a

Silva, Diretor da Rede cional com o carvão ca-; onze anos, salientando o ter que abandonar a. sa
de Viação Paraná-Santa tarinense, do Sul do Es- i trabalho profícuo em to- fra. deste ano, amd�
Catarina, alem de'outros tado. Ali ja estão em I dos os ramos da ativi-l mais que, o governo es}a
auxiliares de admínís- andamento obras de vul- dode publica e particular. empenhado. n.a produção
tração. to e outras estão sendo i Foi uma palestra de- e os canaviais exepcio-
Na Estação ferroviaria projetadas para o apro-] mocratica, como ja a- nalmente sê prometem

local foram os ilustres veitamento do carvão em centuàmos acima, de um exelente safra.
visitantes recebidos pe- toda a sua plenitude, Ministro de Estado, que

fiscalisa as obras que U íd d J ídi
.

estão afetas a sua pasta nt a e urt te"
conversa com o publico,
não tem etiquetas e nem

formalidades, é uma das
muitas figuras que o

Estado .Novo teve a' feli
cidade de encontrar pa

I ra trabalhar pelo bem
do Brasil.
De Jaraguá S. Excia.

e a comitiva seguiram
viagem para Joinville,
de onde voltarão a Cu
ritiba para visitar Para
naguá e Foz do Iguassu.

fi nova Estação Ferroviorio àe Joraguá do Sul DO BRASIL
las autoridades do mu- que, na hora atual e no

nicipio e pessoal de des- futuro, é materia prima \_ A data natalicia do
taque e um representan- imprecindivel. Os P?rtos Presidente Getulio Var
te desta folha, passando de _Laguna e I�bItuba gas foi festejada com
logo em seguida a fazer terao desenvolvimento geral carinho em todo
demorada visita ao novo acen.tuado, d� Iorma a o pais. Um dos aconteci
predio da estação e 0- s�rvlr, como e necessa- mentos mais importantes
bras complementares. rIO, o

_

escoamento da foi a inauguração da ta-
S. Excia mostrou-se produçao. brica de motores no Rio,

grandemente ímpressio- Lagu�a será o porto que teve a presença das
nado com a magestosa 0- comercial do Sul do Es- altas autoridades.
bra mandada construir tado e Imbituba . o car- O sr. Presidente Var
na progressista admínís- voeiro; sen� ali instala- gas passou o dia do seu
tração do CeI. Durival, dos os mais modernos aniversario em Araxa
que tem dotado a Rede aparelhos portuarios e onde atualmente faz um�
de Viação que serve a franqu�amento a navios estação de aguas.
uma das mais ímportan- de mais do 10.000 tone-

_ O Tribunal Militar
tes zonas do norte cata- ladas. mandou arquivar o pro
rinense, e que em boa Projeta-se a constru- cesso a que íora subme
hora lhe foi entregue I ção de possaute usina tido Adolar Schwartz,
para administrar, de me eletrica para a qual se- propr.etario do navio

radentes, tornou-se o lhoramentos que a poem rão aproveitados os resí- "Cisne Branco", acusadosímbolo. dos ideais de em condições de servir duos do carvão, ma- de manter entendimentoliberdade e ludependen- ao· fim a que se destina. terial que atualmente não e transacões com navios
O día de ontem foi

cia dos brasileiros, tem De pois de minucioso tem aplicação alguma, do "eixo;'
consagrado às comemo-

neste momento, mais exame procedido na es- fornecendo-se assim e- - Em Goiaz, foi .vendí
,

rações de José Joaquim
do que em outro qual- tação e armazem e [ar- nergia por preços bara- do um touro da raça

da Silva Xavier, cogno-
quer, profunda significa- dins construidos, S. Ex- tissimos. \ zebú por um e .meio mí-

minado - o Tiradentes. ção, cia. demorou-se em de- Esse conjunto de me- lhão de cruzeiros.
E t do ri naí

Ha mais de cento e morada e democratica lhoramentos disse S. Ex-
mó:a âoo ;rfc��s�r m:- cincoenta anos os brasí- palestra com as autorí- cía: obriga� á aplicação
todas as campanhas li� Ileiros já .ansi,avam pelos I

'

mesmos ídeals em que. D E t
·

bertárías' da pátria foi 1 t
,
O X erlor

����bI:!!:���,:e�:�: �:l�;�aC�i!�!�,C�E� �n·. Mi��r�ario nO �orr�io UO ro�o
quente de patriotismo da historia pátria, de queconsciente,

o seu sacrificio não será
A data que recorda a inutil, servirá para ali

epopeia dos mineiros in- cercar- cada vez mais a

confidentes cuja figura pujança da pátria- estre
maxima - o ciclópico Ti- mecida.

(

Comemorando o Correio do Povo, em 10 de
maio o seu '25°. aniversario de existencia, preve
nimos aos nossos presados anunciantes que os
anuncios para essa edição especial, deverão, estar
na gerencia até o dia 9 daquele mês.

I.

fóra do pais de qualquer
pessoa.
- Faleceu em Kiev o

genera] Vatutin, chefe
do exercito russo que
comandava as forças na
quele sector.
Os . exercitos russos

que combatem na Cri
méa

j�'
estão atacando o

porto ae Sebastopol.
- Co tinua feroz a luta
em Cassino, na Italía,
onde os alemães, de
posse dos montes estra-:
tegicos e fortificados, im
pedem o avanço das
tropas aliadas.
Cassino é ponto de

passagem forçada das
forças que avançam so
bre Roma, não podendo
ser flanqueada e tendo
de ser tomado individual
mente cada ninho de
metralhadora.
- Continuam os violen-
tos ataques aereos con

tra a Alemanha e Fran
ça o que é prenuncio de
breve invasão.
-:;- Afinal os italianos a-

- A Inglat ..
r..�â1:jR�de :-c�ba:m de fazer um acor-

tomar dma ", diàa !f.;-q.Pß< do. !f:odos os represen
demonstra taT '.ocey.,�;�'á;; tantes de partidos fize
epoca da i "Mã'õj <&�?�; ra:rp.. Uma COligação: or

a censura iotff,� pQr1{eJ:os ganísando um gabinete
diplomatico ��k' r-Ölbfndoi d:épaíxo da presidencia
tambem a I d�; íf�it dQ:: g�p.eral Badolio.ti. '",:. I,f I i":�.-'.:', t..:")i !.

�.:\ 1��! . I t ',I

·;-S:',:.t \
....

O sr. dr: Priamo do
Amaral e Silva, estudio
so cultor de direito e

presentemente exercen
do o cargo de Promotor
Publico nesta comarca,
acaba de publicar em

um faciculo a brilhante
conferencia que, a con

vite do sr. Interventor
Federal, pronunciou em

Florianopolis, quando da
reunião do 3'. Congresso
de Brasílídade.

.

Ao distinto advogado'
e homem de letras apre
sentamos mais uma vês
nossos cumprimentos pe
la brilhante palestra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eslalulos da Sociedade
"Escola . Bompkmdt"

Banco Indllstria e Comercio

de Santa Càtarina S. A.
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO é.ooo.ooo.oo.

Agencia: J A R A G TI Á
Séde fim Sociedade.da Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N C O»

Matriz: I T A J A Íe
lumentos da sociedade, as decísões da diretoria, das
assernbléas e disposições destes estatutos. FILIAIS EM: Blumeriau, Brusque, Florianopolis, Joinville,

Paragr. 5 -- Os sócios não respondem subsi- Lages. e Rio do Sul AGENCIAS EM: jaraguá, Caçador,
diariamente pelas obrigações da sociedade.

, Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do

DAS REUNiÕES DA DIRETORIA E ASSEMBLÉAS Peixe, São Francisco, Tubarão e Porto União. SUB-AGEN

Art. 4 CIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas. ESCRI

Paragr 1 _ As reuniões da Diretoria serão or-
TORlOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió e Urussanga. EM

dinarlas OU extraordinarias.
INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri

1 - As reuniões ordlnarias serão trimestrais,
nho e Araranguã,

e tem por fim tomar as contas ao tesoureiro e ins- Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

truír-se quanto ao andamento dos negocias do clu- cobranças, descontos e caução de-titulas de expor

be; 2 - as reuniões extraordinarias terão lagar toda tação e outras operações d e credito; passes para

. vez que o reclamem questões de caráter urgente. as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

Artigo 2. Paragr. 2- As Assembléas Gerais da ôocíeda- ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUI't-lTES JUROS

Paragr. 1. - A Sociedade é dirigida por uma
de serão ordinarias e exrraordlnarles.

.

diretoria que se compõe do Presidente, Y,ice-Presi-
1-As assernbleas ordínaríes terão lagar no mez f.. disposição sem .aviso, com retiradas livres para

dente, 1. Secretario, 2. Secretario, 1. Tesoureiro, 2.
de janeiro de cada ano Nelas será apresentado o quaisquer importancias '20/0

Tesoureiro.
balanço geral do ano passado, dado, por protocolo, Com aviso previa (retiradas diarias até

Paragr. 2. _ A diretoria é eleita blenalrnente, descarga á diretoria, quando este tiver o exercicio 1.000,00)

em assembléia geral, por simples maioria de votos. vencido, e empossada a nova diretoria, e será deci- Deposites Populares Limitados (até 10

Paragr. 3. Compete ao Presidente:
dido sobre outros assuntos que a ela competirem, mil cruzeiros) depositas iniciais a

1 _ Tratar dos inreresses da sociedade; 2. Re-
2 - A assembléa geral extre-ordinarla terá lagar to- ,partir de 20,00 subsequentes a

preender sacias que não se comportarem devídarnen-
da vez que seja preciso decidir questões que esca- partir de 5,00 4 %

te; 3. _ Convocar reuniões ordínarlas ou extraordi- pern á alçada da diretoria e poderá ser convocada Prazo fixo de 6 meses 5 %

narias, quando fôr necessarlo: 4' _ Desempatar com pelo presidente ou por um grupo de sacias, no go- Prazo fixo de 1 ano 6 %

seu voto nas votações em caso de empate; 5' _, Pôr
zo de seus direitos, nunca inferior a dez Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

o «pague-se» nas contas conferidas e achadas certas, Paragr. 5-As assernbléas poderão somente de- A
"

b d d

d
'liberar, com a presença de dois terços dos SOCI'OS,

economia e a ase a prosperi ade

autorizan o o pagamento pelo tesoureiro; 6' - Repre-
sentar a sociedade em Juizo e fóra dele.

no mínlrno :
. Deposite as suas economias no

Pareg. 4. _ Compete ao vice-Preeldente subs- 1-Em_ caso de, na primeira convocação, não BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA' CATARINA S. A

tituir o presidente em os impedimentos deste. co�parecer o' numero dos seclos acima exigidos, se H O R A R IOD' 930' 1130 d 14' 15
fara segunda convocação, com oito dlas de l·ntervalo,·

: - as, as , e as as

Paragr. 5. ----. Compete ao 1 Secretario:
1. _ Redigir as étas das reuniões, expedir

na qual deliberará com qualquer n.umero de sócios Sabados: Das 9 ás 1.1,00

avísos e a correspondencla da sociedade, convocar, presentes.

por ordem do presidente, as reuniões, escriturar o
DISPOSIÇÕES GÉRAIS

livro de inscrição dos sacias e fazer as anotações
Art. 5. TD)p TI c1Jl r ci] rfl\ Ai] rfl\'-" IEm�rp ({]fc1Jl Ai] rfl\�

necesserias nessas inscrições; 2' _ Fornecer, regular- Paragr. 1 - -o fundo social constituir-se-á das J1'\� ll<ru.�(ill \lJ) \\li \lJ)� j}Y �� <ru.W \lJ).�

mente, uma lista dos sacias ao tesoureiro, pera co- contribuições arrecadadas, dos donativos e doações

brança das contribuições; 3' _ Ter a seu cargo todo feitos á sociedade e de outras rendas eventuais, e Do gabinete do sr. Prefeito Municipal pedem-nos

o serviço de expediente da Diretoria e á sua guarda dos bens moveis que possue ou venha a possuir. reelembrar aos Inreressedos, que de 2 de maio a 50

-os' livros e demals documentos da sociedade. Paragr. 2 - A duração desta sociedade é por de junho, os comeclanres e industrieis deverão apre-

Paragr. 6 - Compete ao 2' Secretario substi- tempo indeterminado. sentar ás autoridades do Minisrerío do Trabalho a

tuir o t: Secretario em todos seus lrnpedirnentos. '. Paragr. 3 ;- Estes estatutos são sucetívels de I
-

d d I h d d 2/'"
f d

re açao e emprega os, vu gamente c ama a os o,

Paragr. 7 - Compete ao I. Tesoureiro:, re arma quan o necessarlo seja.

t: _ Receber e ter sob a sua guarda os di- Paragr. 4 - Esta sociedade não poderá ser dis Os que não satisfazerem essa exigencia legal,

nhelros da sociedade, bem como todos os haveres solvida enquanto a isto se oponha um terço de seus ficam s�jeitos a multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 10.000,00.

da mesma; 2' - Enviar, regularmente, ao Secretario, sacias. .

uma lista das contribuições pagas, pera as devidas Para�T. 5 - Em caso de dissolução o patrirno

anotações no respectivo livro; 5' _ Pagar as despe- nio da sociedade será doado ao Estado ou ao Mu

zas autorizadas pelo presidente, cujos documentos metpro.

devem trazer o «pague-se» do mesmo; 4' - Dar Paragr 6 - São' sócios fundadores da ôociede-

ciencia à Diretoria de tudo que ocorrer nos negocias' de os senhores Alvino Koerzler, �rajano. L.inke, Wal

a seu sargo e do estado financeiro da sociedade, ter Hoffrnaan, lavradores e Eugemo Tunbio Soares, A Junta do Alistamento Militar de Jaraguá do

afim de que possa a diretoria tomar as devidas pro. professor publico, todos casados, brasileiros, dornici- Sul, recebeu, pare entrega aos ínteressedos median

vldencias: 5' _ Prestar contas trimestralmente á di- liados e residentes á Estrada Bomplandt, distrito de te o pagamento da Taxa Militar, mals os seguintes

. rerorla, e no fim de cada ano apresentar á mesma Corupä certificados de reservlsras: Estevarn Lunelli, João da

um balanço geral da receita e despeze, afim de que. Pa:agr. 7 - A direto:ia. que regerá os destinos Rosa. Carlos Darme, Mario Floriani, Oswaldo A G.

possa o presidente incluí-lo em seu relatório' 6' _
da SOCiedade durante o bienio de 1944 e 1945, cons- Oestreich, Alfonso João V. Adam. Emmerich Watzko,

Manter um livro de Receita e Despeza, escrÚurado ti.tue-se dos seguintes sócios: Rudolfo Schwartz - Pre Fredolino Mathias Martins, Gotlieb Schumacher, Ru

com asseio e clareza. .

sldente, Gustavo Weber - 1°. Secretario, Erico Linke· dolfol H .. Lenz, João da Silva, Daniel G. G. Hamann,

,

Patagr. 8' _ Compete ao 2' Secretario substi- 1°. Tesoureiro, Germano Hannemaml - Vice-Pre.siden- Herbert A. Erdmann, Henrique Reinke, Leopoldo

tuir o l' Secretario em toJos os seus impedimentos. te., Alfredo .Koetzler - 2° Secretario, e Oscar Larsen - Stahl, Mary Bloedorn, João Lescowicz, Willy Gla-

20. Tesoureiro, todos lavradores, casados, brasileiros, senapp.
.

. ,

domiciliados e residentes á Estrada' Bomplandt.
Paragr. 8 :_ Os presentes estatutos serão apre- A f'

sentados para o devido registro no cartorio do Re- doI . Herm. Schultze
gistro Especial da Comarca de laraguá do Sul, pe-
lo presidente Rudolfo Schwartz, residente á Estrada FABRIOA DE MOVEIS EM GERA�
Bompland. � ,

Lidos discutidos e aprovados estes estatutos

em primeira e segunda discussão serão eles procla
mados lei fundamental da soc'iedade "ESCOLA

Rua Rio Branco. - 964

BOMPLANDT", e publicados na imprensa para os

fins de direito, ,

Corupá, 5 de Abril de 1944.

Rodolfo. Schwarz :- presidente ,

Germano Hannemann - vice-presidente
Gustavo Weber - 1°. secretario
Alfredo Kötzler - 2°. secretario
Erico Linke - 1'0. tesoureiro
Osoar Larsen - 2°. tesoureito

Reconheço serem verdadeiras. as firmas supra

de Rodolfo Schwarz, Germano Hannemann, Gustavo

Weber, Alfredo Kötzler, Erico Linke e Oscar Larsen

por ter délas pleno conhecimento, do que dou fé �
assino em t)ublico e raso.

Corupá, 15 de Abril de 1944
Em testo. W. L. da verdade

O Tabelião: WALDEMAR LUZ

Paragrafo 1. - Sob a denominação Sociedede
"Escola ßomplendt", é fundada, nesta data, nesre

distrito de Corupä, municipio de Iaregué do Sul,
Estado de Santa Catarina, com séde á Estrada

Bomplandr, uma sociedade, que tem por fim contri

buir, com os poderes publicas, para a manutenção
de uma escola publica. á referida estrada, colocando
á disposição do Estado todos os bens que possue

• e os que vier a possuir.

DA DIRETORIA

3 %

J, �, Militar rr� Jara�uá·rro �ul

DOS SOCIOS

Artigo 5.

Paragr. l' - Todos os moradores da -Estrada

Bomplandt podem ser sócios da sociedade, desde

que gozem de bôa fama. Para a admissão o pre
sidente deve dirigir-se por escrito ou verbalmente a

um membro da Diretoria, pagando então a joia esti

pulada em reunião da diretoria.
Paragr. 2' - Constitue direito de cada sacie

quite com a sociedade:
1 - Tomar parte nas diversas aS8embléas; %. -

Poder votar e ser votado; 3 - apresentar á diretoria
verbalmente ou por escrito suas queixas, sobre as

quais decidirá a mesma ou, em çaso de maior res

ponsabilidade a assembléa convocada; 4 - Tomar

parte nas festividades promovidas pela sociedade.

Paragr. 5' - Deveres dos sacias:
1 - Pagar regularmente as suas contribuições;

·2 - Respeitar e atender a diretoria no que intere�sa

a sociedade; 5 - Em caso de retirada espontanea o

sacio será obrigado a comunicar á diretoria a sua

,pretendida retirada, devendo estar quite com a socie-

dade.
•

Paragr. 4 - Póde ser excluido, perdendo todos
os seus direitos, o sacio que não respeitar os -regu-

Do mais simples ao mais fino acabamento

.1 al'aguá
t

CASA BYLAARDTI
\

o Paraiso das SEDAS e

- TEOIDOS FINOS -'-

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos

encontrará o maior Sortimento na

C A S A BYLAAROT
RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO

DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS

�""""""""""""""""""""""""""""""�"_.""""",,,,,,""""I_""I"""
....

il!nhofíl! Suas compras não estarão completas si. faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em

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

I Produtos da IceM S_ A_ Blumenau T
-,

I I
I

Oontra',Dôr de Cabeça nrmlßO - termina a dôr

Alamedã Rio Branco -- Oaixa Postal 47
I: _J

,

-------------'------------1--------------- ,
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MOSCOU - 'A imprensa desta capital conceitua
de nolavel viloria díplomctíco dos soviels o

recenle acordo com. o Japão, no qual os níponícos desísfírom

das concessões para explorar o pelroleo e o carvão do
norte da ilha Sekclínc

,.
J

Saudações Atenciosas

Chioàini & Moàrock

A' PRAÇA

Jaraguá do Sul, 31/3/19�4.

--------------=-

CORREIO DO POVO Levamos ao conhecimento do comercio em ge
ral e principalmente de nOSS08 prezados freguezes,
que retirou-se de nossa firma o socio sr. DOMIN

Telefone N. 39 GOS CHIODINI, pago e satisfeito de seus haveres,
-------------------------

tendo assumido o ativo e passivo da referida firma

SABADO, 22 DE ABRIL DE 1944 STA. CATARINA N. 1.220
o socio

Caixa Postal, 19 fUN D A D O EM 1919

ANO XXV - JARAGuÁ DO SUL

Pelo Governo Federal
foram baixados os Se

guintes decretos-leis:
Abrindo o credito ne-

José Vilar San Juan cessarío para a conti-

ção do seu padrão cul- nuação das obras do Ra-
Diretor de Imprensa do I B Bonit R' dtural e politico. Temos ma arra om a 10 o

CEC para Correio do Povo R d d V'na imprensa germanica Peixe na e e e ia-

Póde parecer que só- um esplendido exemplo ção Paraná-S. Catarina.

mente neste século se do retrocesso espiritual - Incorporando á Re

atribui uma importancia de uma imprensa manie- de de Viação Paraná

excepcional á missão da tada e dirigida rumo aos Santa Catarina a Estra

imprensa porém a reali- interesses depravados do da de Ferro São Paulo

dade do seu passado hís- nazismo. Os resultados Paraná,
torico é uma descrição foram catastroficos para

- Aprovando o "Plano

fiel do valor das suas o 'povo alemão que des- Rodoviario Nacional".

fundamentais atribuições. moronou no seu edificio Nesse Plano, o n08SO Es

Vejamos assim o que di-/ social e. cultural, ga- tado está compreendido
zia o grande brasileiro nhando características com as seguintes rodo

Ruy Barbosa ao histo- de povo mediavel. Em vias: Na rodovia Trans

riar a proficuIdade da extraordinario contraste, brasiliana, de Porto U

imprensa ,junto aos go- temos o soberbo papel nião a Marcelino Ramos,
vernos nacionais: «Pela desempenhado pela im- aproveitando uma das lí-!:

De ordem do sr. Pre
imprensa é que a nação prensa brítaníca e aliada nhas do Plano Rodovia-

.

C t
. d fl-'ito Municipal totn o pu-

acompanha o que lhe no esforço de guerra rIO a armense; na ro 0-
.

t I d S t blieo que durante o cor-

Passa ao perto e ao dos povos livres. VIa ransversa e an a
"Ante mês de ABRIL, a r-

longe, enxerga o que Uma a uma, lenta mas Catarina, extenção de
recada-se na Tesouraria

lhe mal-fazem, devossa seguramente foram sen- 699 quilometros, tendo
. . . da Prefeitura MUIliCiPnl1O que lhe ocultam ou do unificadas todas as como pontos principais

I rte Jaraguá do Sul p na -------------------.----

tramam, colhe o que lhe opiruoes mundiais em Intendencia de Corupá , o

sonegam, ou roubam, torno do objetivo princi- 'I imposto P R E D I A L,
percebe onde lhe alve- pal da Humanidade: - a CI

.

d d d
.

1 A' b b
rulativo ao 1'. ;:)("lnpst.re,

jam, ou no oam, es- emocracra : nnpren-
I

guerra contra os ar a- Não satisfazendo o pa-
troem, vela pelo que lhe sa fazendo alarde da sua I ros nazistas e elevando

ga ment.o no refer-ido mês,
interessa e se acautela liberdade e patriotismo t ao maximo a produção ficará o contribuint.e su

do que a ameaça.» Uma contornou todas as dífí-] para a vitoria. Nós, os j- ito á multa de 20,/. so
imprensa desiquilibrada, culdades naturais do mo-· povos livres, necessita- bre o imposto no primei
mal orientada ou amor- mento transformando o I mos da imprensa como

1"0 mês, sendo então fei-
daçada por um governo panorama de antes da [um homem sedento ne- t.a a oobrança [uuicialmeu
infame, como o nazista, guerra num cenario I cessita de agua. Aí re

produz uma desagrega- guerreiro, fazendo com- i side a necessidade de

ção forçada do seu povo pretender a todos os po- estimular-se o seu pres
e consequente degrada- vos a necessidade desta tigio, a sua força.

A Imprensa Decretos-leis

a vida da Gove::o Federal

Nação

"

e

� IN DUSTHIA DE CALÇADOS
�I GOSCR Il{�lA08 S, A.

I
.,

�

Jl\Rl\GUl\ -fL\NTl\ C&Tl\RINL\

de passagem Curitiba
Joinville - Blumenau -

Florianopolis Santo
Amaro - 'I'eresopolís -

Gravatá - Tubarãq - Cre
ciuma - Araranguá
Praia Grande; a linha
mestre da rodovia que
ligará o norte ao sul do
país, passará - em nosso

Estado porLages - Indios -

Entroncame1nto - Taio -

Rio Preto, com cerca de
320 quilometros.

- Decreto que esta
belece que nenhum Es
tabelecimento de Ensino
no Brasil poderá cobrar,
sob qualquer pretesto,
mensalidades maiores

que as existentes em 10
de novembro de 1943.

PREFEITURA MUNICI
P L DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL

tp.
Tesoura ria da Prefoitu

ra Municipal de .Iaraguä,
3 de ABRIL de 1944,

F.VOSGEHAU
Tesoureiro

FRACOS E AN�MICOS I

Tom.ml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

l.pNeMe_ ...:

To....
R••Fri.do.
BronQuit•••
E.crofulo••
Connl••c.nç••

VINHO CREOSOTADO
.

t UM GERADOR DI[ SAÚDE.

AFUNDADO

EM TRUK

Vemos aqui um

cruzador ,japones

em chamas, após I
o violento ataque

americano centra

Truk. (Foto da

Inter Americana)

Francisco Modrock
o ue continuará com o mesmo ramo de industria.

(Fabrica de Chapéos' de Palha, Vassouras e Escovas).

Agradecemos sinceramente á todos os nossos

clientes pela confiança que sempre depositaram á

nossa firma social, e esperamos que continuarão' a

depositar ao sucessor sr: FRANCISCO MODROCK,
a mesma confiança.

TERNOS FEITOSNão compreml CAMISAS,

CAPAS GABARDINE E COLEGIAIS, BLUSAS, GRAVATAS

sem primeiro verificar os preços destes
.

artigos na casa

RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

Lom�aflnia �acioflal rte �e�uro� I�irafl�a
'AGENTES LOCAIS

-

Com9pcial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

o ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de prunto

efeito
•

Dispensa purgante e 'dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4

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

i érnedios
'

Compre hoje mesmo lima LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto des Laboratorios Minancora

Erico Bruhns

É UMA DOENÇA .RAVI••IMA
MUITO I'IIRIGOSA "ARA A FA

MILIA E "ARA A RACA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA-

_ MENTO DbsE GRANDE !"LAGELD
USIE o

A sl!"IUS .. A"RESENTA SOB

INÚMERAS JIORMAS. TAIS COMO:

REUMATISM.

ESCRÖFULAS
ES..INHAS

!"lnuLAS

ÚLCI[IUII

I!CZI[Md

I"IERIDAS

D�RTROS
MANCHA.

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO 'HÁ II "NOS

VENDE-SI! ... TODA ""RTE.

Sementes
de hortaliças e de

flôres.
Recebeu a FARMAClA

JARAGUÁ,

JorOlud �O Sul

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

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

Artigos para pre
sentes só na

/

Casa Real
defronte o Cine Bulir
- Verifiquem a Esposição .-
.............................................................

.......................................................... lO.

dESPERTE D BILIS
DO SEU FIGDDO

E Saltar4 da Cama Disposto para Tudo

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

são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago.Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-sé abatido
e como que envenenado. Tudo é

3.ma�go e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não toca

rá a causa.bieste caso, s Píl "lasCarter
são exrraordinariarnen e e [icazes.Fa

zem correr esse litro de bi.is evoca
sente-sé disposto pa. a tudo. São sua

ves e. contudo, especialn.cnte indi
cada, par.l fazer" bilis correr livre..

mente. Peça as Pílulas Cartel'. Não
acei.e outro produto. Preçor v r ,3,YJ

,

--�-----

- jOINVILLE
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Onde Estás biberdade?r
Londres � A intensifica sando todas' as ações dos das nos "fiords" norue- luta de libertação. O mi- liberdade? A liberdade vigor. Contamos para is"

ção da resistencia e da patriotas noruegueses. guesss e a permanente lagre dessa corajosa re- nãe foi tolhida pelos in- so com o auxilio britani"

sabotagem na Noruega As frequentes visitas rea proximidade de unidades sistencia foi realisada vasores. ela encontra-se co e as simpatias mun"

vem mantendo aflitos os lisadas pelos "comandos" navais britanicas da No- pelo Comité Secreto de entre nós ainda em esta- diais, que vêm na causa

nazistas incapazes de es- britânicos ás costas da ruega, agigantou ii resis Resistencia que fez dis- do latente. Basta um norueguesa. os mais

boçar qualquer medida Noruega, os ataques de tencia dos noruegueses tribuir em todo o terri- movimento fervoroso pa- fieis ideais de libertação

capaz de diminuir o po- submarines de "bolso" ás livres que vêm dessa torio um boletim assim ra ela germine com nova de um . povo escravisado

derio que vem caracteri- unidades nazistas ancora- forma amparada a sua concebido: "Onde estás' força' e extraordinario barbaramente."

CORREIO DO POVO
22 de Abril de 1944 4a. pagina

�
I Novo Tratamento sem Operação
: Após longos estudos foi descoberto UIR

medicamento vegetal poro o trotomen·

to com ótimos resultados d. varizes,

que preludlcom a clrculcçêe venosa.

Esta medicação, na dos. de tris colhe'

res dos de chá 00 dia, .m água eçuee-

s', V' S
.

.

t d t C
.

I
- roda, restitue às pernos o seu .stado

1 _" .
IneceSSl ar e Il lfl concer o no seu alnln laO, normal e o beleso estético.Em Idintlco

.

t I t Oi" b li d dose deS"ela os males causados pelos

OU au omove. procure es a icm a em apare ra a, mamilos hemoidárioslnternõs.externos,

Reproduzido por ter saído com incorre-

&a
'

t did h b
.

f'issi
�. � inclusiveosque song rom. N1íoencontran·

. (i}ue sera a en 1 o por a eis pro issionais em mecaruca, � donasfarmáciasoudrogarias,peçadlre-

ções. � O inicio da Rua Presidente.

EPitá-1 létr
�.

�
tamente aodepositárlo,CX.POSTAl1874

cio Pessôa, compreende-se a juncção da
e e e 10meCanlCa (um oito-sete quatro) São Paulo.

mesma com a Rua Mal. Floriano Peixoto.-
'Ol Wir�����������,

� HEMO-VIRTUS (liquidO)

o PRECO DA VITóRIAo emMundo
Fóco

(Serviço Especial da Inter-Americana)

MIAMI-O comandante James Stewart, famoso as

Haroldo Cox, chefe da tro de Hollywood, acaba

Missão Naval Brasileira de ser promovido a ofi

nesta cidade. declarou que cial de operações, de um

"o esforço conjunto bra- grupo de bonbardeiros l
sileiro-americano expul- pesados "Liberators".

sou os submarines hitle- NOVA YORK - Uma

ristas das costas do Bra- irradiação de Moscou cap

sil." tada nesta cidade infor-

WASHINGTON - O ma que os alemães mata

quinta emprestimo de ram 25 mil cidadãos rus

guerra anunciado pelo sos, antes que as tropas
Tesouro norte-america-I sovieticas libertassem a

no no valor de 320 bilhões cidade.

de cruzeiros, será lança- MOSCOU - A impren
do no proximo dia 12 de s'8' desta capital conceitua

junho. de notavel diplomatica
MOSCOU - OS ale- dos soviets o recente a

mães e seus satelites tive- cordo com o Japão, no

ram, 13 milhões de bai- qual os niponicos desis

xas na campanha da tiram das concessões para

Russia. desde o dia 22 explorar o petróleo e o

de junho de 1941. carvão do norte da ilha

NOVA YORK - A Ia- Sakalina

mosa Oitava Sinfonia do LONDRES - O go-

compossitor russo Shos- verno. rumano notificou
res. Dentro de poucos

takovich foi executada as representações diplo- meses a industria argen

pela primeira vez na Ame- maticas estrangeiras que tina carecerá- intéiramen
rica pela orquestra filar- abandonem Bucares e se

monica de NOVA YORK, instalem em uma cidade
te dessa materia prima

Referindo-se ao fato o mais distante da fronteira
se não forem renovados

maior general Charles M. e menos exposta aos ata.
urgentemsnte os atuais

W d I
estoques.

esseon ec arou que o que russos. COSTA RICA - O mi-
acontecimento simboliza- NOVA YORK -;-- Os es- nistro do exterior anun

va a admiração ein. qua toques do borracha da
'-'. ciou que, depois das in-

�:d��n��d��i�O= R�s�!- ���:�!i�l�d�stfn�o������� vestigações levadas a e-

R
feito, o governo da Costa

LOND ES - O major recebidas de Buenos Ai- Rica decidiu não reconhe-

cer o governo Farrell da

.jJ�
••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••".'•• ' •••••••••••••��. I ArwgeAnStiHnaIN'TGTON'-F �

.....
.....

r . or

'IE'" Tr Illi P � 1t tfl\ 'IL P � §' m II] rrll Illi··
.. ·

�u��ç��� ;::a a���o i�tr�=
11 � � lL \UI � � cm 1111 mente a campanha das

'Hortas da Vitoria", o

presidente Rosevelt de

clarou que a alimentação
ainda continua ser o fa

tor essencIal para se ga
nhar a guerra".

Soldados da Infantaria da marinha dos Estados Unidos, a bor

do de um transporte observam os cadaveres de seus compan hei

ros de armas mortos em ação durante o ataque contra as bases

japonesas das Ilhas Marshalls. (Foto da Inter-Americana)

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

!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!!!:::::!:

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

Resideneta : Benjamim Constant, 136 - Tvl 12
...........................................................................................................................

!!::::!::::::!::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

EM JOINVILLE
procure

,

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

.

ASSEIO - 1\10RALIDADE

HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY)". 185Fabricação de Ferramentas Agricolas : .

SEOAS 'ROTATIVAS PARA ARADOS
I

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGU�{ PARA FERIDAS,

E C Z E MAS,

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

::::�'; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• {?:::

Preietura Municipal de Jaraguä do Sul,

DECRETO-LEI' N. 116
NUNCR EXISTIU IGUr:lL

Regula as 'construções urbanas e dá

outras providencias.

Capitulo II

DA REGULAMENTAÇÃO DAS EDlFIÇÕES NAS ZONAS

URBANAS.

����.���Wl'�-�&�ni<�"�m����)352"""'��"""""��.........Wir�m�-���
'Posto RUBINI Lida. '

I

DflCINA fORO AUTORIZADAArt. 6°. � As edificações nas Zonas Urbanas o

bedecerão ás normas segulutes> R. Mal. Deodoro, 158
,

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Combustível e Accessorios

Lubrificação, 'Solda a utogênia. e carga de bater-ias.
,

'

Carvão e Lenha para Gasogênio

a) .... :_ .. _ ....
.... __ ..

._ .. _ ........ __ . o.

b) - nas ruas CeI. Procopio Gomes de Olivei

ra, Felipe Scbmidt, Elisa Stein, D. Pedro II, partes
das Presidente Epltacio .Peseôa e Mal. Deodoro da

Fonseca, não cempreendidas ne letra a), Benjamin
Constam, Abdon Batista e Ang-elo Piazera, só pode
rão ser construidos prédios de alvenaria, de um

maís pavimentos.-

Artur Müller, Oficial do Re

gisto Civil do 1°. Distrito da

Comarca de Jaraguá do Sul.

Estado de Santa Catarina, Brasil,

faz saber que compareceram
no cartório exibindo os docurnen

tas exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:

EDITAL N. 1529

CHERUBIN HELCIAS

SOHWARTZ e ONELIA
I GAYA.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, nasceu em

Ioínvíle em nove de maio

de mil novecenros e vin

te e tres, domiciliado e

residente na cidade de

Curitiba, Estado do Para

ná, sendo filho legítimo
de Carlos Emilio Alexan

dre ôchwartz e de Aurora

Esteltita Heletas ôchwartz.

Ela, braslelra, solteira,
domestica nasceu em Luiz

Alves,
.

municipio de ltalef,
em dezenove de novenbro

de mil novecentos e vinte
e tres, domiciliada e resi

dente nesta cidade, sendo
filha legitima de José
Gaya e de Adelina Muel

ler Geya.
Iaregué do Sul 15 de

abril de 1944

EDITAL N. 1550

EMILIO COSTA E
PAULA BARBOSA.

Ele, solteiro. brasileiro,

opere rio, nascido em Ja
raguá do Sul em 23 de

Setembro do ano de 1919
domiciliado e residente

neste distrito 'em Ilha da

Figuetre, sendo filho legi
timo de Albano Machado'

da Costa e de Magdalena
Maria da Costa.
Ela, solteira, brasileira.

domestica, nascida em

Joinville em 29 de Junho
do ano de 1920 domicilia

da e residente neste dis

frito em Ilha da Figueira,
sendo filha legitima de

Amaro Antonio Barbosa

e de Isolina Leonor Cor

rea

Jaraguá· do Sul 14 de

Abril de 1944

E para que chegue ao conhe

cirnerrto de todos mandei passar o

presente edital que será publicado
-

pela imprensa e em cartório onde

será afixado dúrante 15 dias.

Si -alguern souber de algum
impedimento, acuse-o para os

fins legais.
ARTUR MÜLLER, Oficial

VIRIZES
EM SENHORIS-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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domiciliado .e residente trito, com trinta e cinco

neste distrito, com vinte e anos de idada, nascida

cinco anos de idade, nas- em [aragué do Sul, neste

cida em Iareguä do Sul, Estado, em dezesete de

neste Estado, em nove de dezembro de mil novecen

Setembro de mil novecen- tos e oito, filha legitima
tos e dezoito, filho legiti- de Jacinto Machado e

mo de Adolpho Weitner, Francellina Machado, do

já falecido e Emrna Püts- miciliados e residentes

chen Weitner, domiciliada nesre distrito.

e resi�nte nesre distrito. Corupé 14 de abril de 1944

Ela, solteira, de profís- EDITAL N. 748
são domestica, domicilia-
da e residente neste dis-. JORGE GUILHERME

Ele, fsolteiro, lavrador, trito,com dezeseis anos de SCHWARZ e KLARA

Dia 15/4/1944
domiciliado e' residente idade, nascida em São PAUST.

'

I nesre distrito, com vinte e Bento, agora Serra Alta,
7.0M - Mario Nicolini - Requer vistoria e "Habite-se" cinco anos de idade, nas- neste Estado, em ..vinre,.j e Ele, solteiro, lavrador,

seu predio recenconstruido á rua Mal. Deodoro cido em Iaraguä do Sul, quatro de novembro> de domiciliado e residente

da Fonsece . Á viera da Informação, como requer. rieste Estado, em vinte e mil novecentos e .vinre e neste distrito, com vinte

7.060 - Oswaldo Meyer - Requer licença remodelar sete de outubro de mil
sete, fllha Jegitirna de Ma- e quatro anos de idade,

rancho existente nos fundos sua casa sita á rua novecentos e dezoito, 'fi- ximino Lischka e Brunis- nacido em Serra Alta, Quantas dures e quantas
D. Pedro II, n=. 150 - Idem, idem, idem.- lho legitimo de João Klein lava Ltschka domiciliados neste Estado, em quator- vidas te iam poupado os

7.071 - Sociedade Iguessú Limitada - Requer rransfe- e Esmereldlna Junges Klein 'd d' b o de mil chefes de tarnilia que logo
u �

e residentes neste istrito. ze e novem r

rencia para Olsen Irmãos Limitada, imposto seu residentes. em Iaragué do Corupé 12 de abril de 19441
novecentos e dezenove, aos primeiros symptomas de

terreno com 8.-69b,70 mts-í!. sito -ä 'estrada Ribei- Sul.' filho legitimo de Jorge broncbites, tosses, rouquidões.
rão Molhe -Idem, idem, idem. Ela, solteira, de profis- EDITAL N. 747 Schwarz e Maria Schwarz escarros Je sangue, rest.iados,

7.072· João O Stein - Requer transferencia pare são domestica, domicilie- d
.

T d ld nres etc. tivessem dado aos doen-
C I E· h t dt t 1 050 t 2 it d

- JOSÉ MANOEL VE- ormci I.a ?s e resi e
tes a «Mar-vilha do Rl'O

�
ar os IC s ae erreno com .

.

m e SI o da e residente neste ls- t d t t
.

,

t d J
'

Id id id ,NANCIO GONÇALVES nes e IS ri ? . Grande do Sul» o tamoso e

,
a es ra a aragua - em, I em, I em.- trito, corri dezesels anos

BENIDIA MACHADO EI'" solteira de profis-
7.075 - OUo Kuchennecker - Requer baixa - imposto de idade, nascida rieste e ..

são domestica: domicilie- popularissirno PEITORAL

s/Industria e Profissões - (S/Agiota) Idem idem- distrito em vinte e oito Ele, solteiro, lavrador, da e residente neste��dis- DE ANGICO DE ANGICO

7.074 - Alfredo Fallgatter - Requer licença construção de Março de mil novecen- domiciliado e residente trito, com vinte anos de FELOTENSE.

um chiqueiro - Idem, idem, idem.- tos e vinte e oito, filha neste distrito, com qua- idade, nascida neste dis- Os medicas aseeveram que

7.075 - Alfredo Buettgen - Requer transferencia pera legitima de Pedro Pinhel- renta e três anos .ue .. iue- trito em nove de Junho t?das essas Il!0Lstlas são Je
,

Carlos Eichsraedr terreno com 7.500 mts2. síjo ro e de dona Rosa Pinhei- de, nascido em ;.0 Jaraguá de mil novecentos e vinte Vidas aus microbios � qu �

á estrada Jaraguá-esquerdo Idem, idem, idem.- ro, domiciliados e resi- do Sul, neste EStilc:!O, ,em e três, filha legitima de, nenhum outro remen:a ha

7.080 - Erwino Schulz - Requer transfe'rencia para dentes' neste distrito. primeiro de novembro de Willy Paust e Rosa Kath. que_ eguale nos pulmoes a

Arnoldo Schulz, imposto, terreno com 157.q57 Corupá 11 de Abril de 1944. mil novecentos, filho legi- domiéilíados e residentes a�çao. bahawlca, calmante e

mts2. sito á estrada Ribeirão Alma Idem, idem.- timo de Manoel Venancio neste distrito. ClcatTlOante do PEITORAL

7.081 - João Lombardi - Requer transferencia para EDITAL N. 746 Gonçalves e Maria Felicio Corupá 15 de abril de 1944 DE ANGICO PELOTENSE.

José Peters, terreno com 149.150 mts2. sito á RODOLOHO ADOL- da Silva Gonçalves, já fa· Todos aqueles que uma Vf:7.

estrada Tres Rios do Su1 - Idem, idem, idem.- PHO WEITNER e OLlN- lecidos. se servirem delle, nUllca maais

7.082 - Tercilio Bagatoli - Requer transferencia para I DA LISCHKA Ela, solteira, de profis- PAPEL CREPON I abandonaI co. Nas casas de

. E.mili? Whermeister, te�re�o com 1.4575.mts2'1 ..

são dom�stica, domicilia- de todas as côres na, tamilia aI) lado do classico

Sito ã estrada Itapocuzmlio - Idem, Idem, Idem.- Ele solteiro lavrador, da e residente deste dis- TIPOGRAFIA AVENIDA olea' de ricino, se deve en-

7.085 - Theodoro Hinsching - Reque-r licença executar
' , contrar sempre o PEITORAL

a reforma do reboco seu predio á Avenija Ge- DE ANGICO PELOTENSE

tulio, Vargas, 184 - Idem, idem, idem.- E' i:l0cente .. cura sempre;

::)�;l��l;:�i����IE:�::::::�:��::: PI:,Ia l�IIfi ::�::::;�: �!���(1�F�::i�,::,::
7� :g�;�)��q��litl��l����;iÉ�:,����;��a IIIRI[aIR �:::OCC�!:LU::' ���::::.�:.:':".�:.:����::.:

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

, 7.090 - Guilherme Müeller - Requer transferencia para
Empresa de Eletricidade de Hansa, V6ss & Cia
-um area de terras sita á rua 15 de novenbro, D'============:v11a de Corupá - Idem, idem, idl2m.-

'1.091 - Guilherme Müeller - Requer transferencia para
Marta Zimmermann, imposto sua casa sita á
rua 15 de novenbro, vila de Corupá - Idem,
idem, idem.-

7.092 - Alfredo Strelow - Requer transferencia seu

nome terreno com 125500 mts2. sito á estrada
Rio Paulo e adquirido de Ida Jansen Starosky
- Idem, idem, idem.-

7.095 _ Procopio Afonso Moreira - Requer transferen
cia para Rodolfo Adolfo Weidner, imposto ter

reno com 157:750 mts2. sito á estrada Serra
do Boi - Idem, idem, idem.-

7.094 - Carlos B. Canderlow - Requer transferencia

para José Judacewski terreno com 75.000 mts2.
sito á estrada Caminho. Pequeno - Idem, idem.-

7.095 - Emilio Piazera - Requer transferencia para
José Müller terreno com 185.050 mts2 sita á
estrada Pedra d'Amolar - Idem, idem, idem.

Jaraguá do Sul, 18/4/1944
Renato Sans Secretário

Prísíoneírcs derrefelitlUlra MlUlIDlllclipaR de
JJarazuâ d}o §lUlR

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
,

Guerra
IIII IIII

IIII

Dia 11/4/1944

• 6.917 - Arnoldo Zunaít - Requer transferencia pllr�
Lesemann Limitada imposto sua carroça - A
vista da informação, como requer.-

7.0ó1 - Emilio Piazera - Requer "Habíre-se" para ca

sa s/n°. sita á rua Padre Franken, de proprie
dade de Edgar Piazera - Idem, idem Idem>

7.061 - Augusto Persuhn - Requer licença reconstruir

cerca frente seu terreno sito á rua Preso Epita
cio Pessôa - Idem, idem, idem.-

7.0M .,. Reinoldo Stein - Requer licença construção
telheiro aberto nos fundos seu terreno sito á rua

Presi. Epitacio Pessôa - Idem, idem, idem.-

7.064 - Emilio Klabunde - Requer transferencia pare
Rudolfo Klabunde imposto relativo terreno com

82.670 mts2. sita á estrada Iaraguasnho - Idem,
idem, idem.-

.

7.065 - José Martins da Silva - Requer transferencia

para Alberto Murara, imposto relativo' terreno

com 142.600 mts2. sito á estrada Funil - Idem

idem, idem.-
7.066 - Arnoldo L. ôchmídtr - Requer rransferencia

pare Germano Pavanello, imposto terreno com

12.420 mtsê. sito ci rua Mal. Deodoro da Fon
seca e respectiva casa - Idem, idem, idem.-

7.067 - Emilio Klabunde � Requer transferencia pare
Alida e Erica Klabunde, imposto terreno com

126500 mts2. sito á estrada Iaraguazlnho, Idem

idem, idem-
7.068 - Arnoldo L. ôchmldrr - Requer transferencia

pera Alfredo D. Ianssen imposto terreno com

12.420 mts2. sito á rua Mal. Deodoro da Fon
seca - Idem idem, idem-

7.069 - Erico Hamburg - Requer licença construção JOSÉ L1NO KLEIN e

casa de madeira á estrada Rio da Luz, zona ANESIA PINHEIRO.

rural - Idem, idem, idem.-

IIII

Soldados americanos, recebem a rendição de prisioneiros .

nazis

tas durante uma missão de patrulha. (Foto da Inter-Ameno ana)

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

ciai do Registo Civil do
Distrito de Corupá Muni

cipio de Jaraguá do Sul, faz

saberqu.e pretendem casar.

EDITAL No" 745

TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

===================,a
Fabpica de

.

Moveis Estofados
"CRUZEIRO"

Procure transforma:- �m��� seu lar num maravilhoso

e elegante mundo, cheio � �� � de encantos, beleza e

elegância, usando . os � � maravilhosos e modernos

mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,
dormitórios completos, salas de jantar, cópas e casinhas, etc., da

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em Jaraguá do Sul

Loja e escritório, à rua Marechal Floriano Peixoto nrs. 54-58
.

Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 , ,

FONE 45

EDITAL N. 749

JOSÉ ENGEL e ADE
LE HACKBARTH.

Ele. solteiro, lavrador,
domiciliado

.

e residente
nesre distrito, com vinte e

dois anos de idade, nas

cido nesre ditrito em de
zoito de fevereiro de mil
novecentos e vinte e dois
filho legitimo de Estante
lau Engel e ôtephana

I Gumbowsky-Engel
: 'do

miciliados e residentes
nesre distrito.
E Ia, maior, solteira, de

profissão domestica do
miciliada e residente neste
distrito com vinte e um

anos .de idade, nascida,
neete distrito em vinte e

seis de maio de mil no

vecentos e vinte e dois"
filha legitima de Ricardo
Hackbarrh Olga Maas

Hackbarth, domiciliados e

residentes nesre distrito

Corupé 18 de abril de 1744
Apresentaram os doeu

rnentos exigidos pela lei.
Si alguem souber de al

gum impedirnento. oponha-
o na forma da lei.
Lavro o presente para

ser afixado no legar do
costume.

Corupä, 11 de fevereiro
de 1944.

WALDEMAR LUZ
Escrivão

�uHntos sofrimentos
�uHnt8s nuites em claro

Lapis Copia!iv.os
TODAS AS CORES ..

Recebeu e oferece
TlP. AVENIDA

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGuA
............................................................

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::
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CORREIO DO POVO 22 de Abril de 1944

Festejou anos a 14 do
corrente a srta Nair Ai
roso, dileta filha do sr.

Luiz G. Airoso, profes-
sor em Jaraguá-Alto. A serviço da po-
- A f7 comemorou derosa organisação

mais uma primavera a 'bancaria· - o Banco
g.alant� me;nina Je�a Ma- do Brasil - esteve
ria Luiza filha do índus- '. .

trial·sr. G. Rodolfo Fi- hontem em vísita a

scher. Jaraguá do Sul, o Dr.
.; A 18, o sr. Adão Oarlos Sada, profi-

Maba, a sra. Elza Hass, ciente gerente da·
esposa do. sr. Arnoldo sucursal daquele Ban-Hass, e o Jovem Caetano

J' '11 @1I;!I!���@!liil! "'""'��I@õEl:�@!liil!El�=Iil8�
Ribeiro. filho do honrado co em omvi e.

D \hlavrador sr. José Theo- S. S. em palestr-a r Alvaro Bata a - MÉDICO
doro Ribeiro, residente a com um dos nossos

•
'.

Estr. Ilha da Figueira. redatores mostrou-se CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

- A 19
.. ?ompletarat;n otimame�te impres-seus natalícío Dona OtI- . ,

lia Tigs, o sr. Alidio sionado com o de-

Stulzer, zeloso e compe- senvolvimento desta
tente motorist!l �a. Em- cidade, prognostiean- Indutoterrnia, ßisturi Eletrico, Galvanocauterio

preza Auto Viação e o do promissor futuro Raios Ultra. Violetas e Infra Vermelhos
sr. Rodolfo Reck,. filho para a. nossa econo - R A lOS JX -

do nosso velho amigo e . D' ó M d H I S J "

leítor sr. Domingos Reck, mIa.. Iret r édico o ospita "lo osé

residente em Itapocu- Ao Dr Carlos Sa- - ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

sinho.
.

da nossos cumpri- ��_@1I;!I!@ß��@ii!i]:_��l'3i!,!i�iI8_�@!;iI>

- A 20 o sr. Alfredo rnen tos.
Keiser.
- Hoje verão defluir

'seus aniversarias a Exma.
Contratos do Patrí- Snr. D. Assima Dutra,

.

M .. I virtuosa esposa do sr.
mOnto UD1Clpa I

Alberto Dutra, agente do

A comíssãõ de Estudos Correio e' Telegrafo
de Negocias Estaduais desta cidade, e o nosso

deu parecer contrario a
leitor sr. Clemente Schi

revisão dos contratos do ochet.

Patrimonio
. Municipal A todos; «Correio do

deste Municipio, firman-
Povo» deseja felicidades.

do que nenhuma ,exor- .

. • _

bitancia encerra o praso
de arrendamento por 99 Curiosidades
anos que não ha qualquer

Edifício Cristo Rei.' ínteree=e olitico em
cercear no tempo, ativi-

Teve lugar domingo Idade agricola de quais
ultimo a solenidade do quer populações na vida
lançamento da pedra brasileira.
fundamental do Edificio
Cristo Rei, conforme já O.s que via]amanteriormente haviamos
'anuncíado. De Lages, onde pas-

Ás 9 horas, na matriz, sou alguns mezes, vol
foi rezada Missa Solene, tou acompanhado de sua
tendo oficiado o exmo. exma. esposa o sr. João

----

Bispo D. Pio de Freitas. Emmendoerf.er. - Para Canoinhas via-
n,"; 16 horas, reunidas - A serviço esteve em [ou o sr. Dr. Ivo de

as autoridades locais e Jaraguá o sr. Dr. Arlin- Aquino, Secretario do
gr .......de massa de povo do Godoy, Delegado Re- Interior e Justiça do Es-
te .; lugar a segunda 'gíanal. tado.

A Delegacia de Policia
leva ao conhecimento dos
in teressados que está

procedendo ao emplaca
mento das bicicletas, cu

jo praso espirá no dia
30 deste mês O registo
dos veicul os 11 motor se-

rá efetuado entre 1 a 15 ---------.------------

de maio' proxirno.
. Para o registo deve
rão ser apresentados o

certificado de proprie
dade e talão do imposto
municipal, referentes do
veiculo.
Jarahuá do Sul, 20 de'·

Abril 1944.

Notas Locais Aniversarios

Admiravel golpe da I parte da festa. Depois
• •

' do hasteamento 'da ban-
polícia. deira, feito pelo ·ex:I:OO.

sr. dr. Juiz de Direito
da Comarca, e com o

toque da banda de ela
r.ins do G. E. São· Luis,
seguiram-se' as sauda
ções dos alunos dos di
versos grupos escolares,
sendo tambem cantados
o hino à Bandeirà e dos
Marianos. Seguiu-se com

a palavra o sr, dr. Alva
ro Batalga, que em nome
dos paroquianos, em bri
lhante discurso, saudou
D. Pio; tendo este agra
decido em uma oração
que foi um hino de lou
vor ao progresso do mu

nicipio e á sua laboriosa
população.
Depois da benção da

da por S. Excia. Revma.,
foi lida pelo sr. Leopoldo
Augusto Gerent a ata do
lançamento e procedida
O solenidade do ·lanca
mento da, pedra tunda
mental. '

o sr. Oswaldo Buch;
Delegado de Polia, aca
ba de lavrar um tento
com a descoberta da
quadrilha de menores

que a um ano vinha as
saltando os armazens da
empresa Auto Viação
Catarinense.
Ja foi apreendida avul
tada quantidade dasmer
cadorias roubadas, que
montavam ao valor su

perior a vinte mil cru-
zeiros. "

As principais figuras
da quadrilha eram tres
menores, aprendizes de
padeiro, que tinham seus

,agentes vendedores em

outros municipios e com

pradores do roubo nesta
cidade.
Quinta-feira ultima, os

ladrões assaltaram mais
uma vês o armazem da
empresa e arrombaram
díversas malas, carre

gando jóias e roupas.
De investigação em in
vestigação, a policia',
deita-lhes as mãos,
conseguindo detel-os e

parte do roubo de um

ano atraz, onde a refe
rida empreza teve que
indemnisar seus clientes
em cerca de dezoito
mil cruzeiros.
As investigações con

tinuam.

O maior mosteiro do
mundo é o de Dubuug, em
Lha ssa, 110 Tibet e abri

ga 8.00d monges.
Os submarinos sómen

te pódem emitir mensa

gens radiotelegrafic.ts até
a profundidade de 30 a

40 pés, devido á densida
de da agua.

"
...

Dr. Carlos
Sada

N as suas compras
obsequio pedir
Café Mahnke

Delegacia
de Polica
EMPLAOAMENTO
pE VEICULOS

A ilha de JaJuit,
------------------------

no arquipélago
das Marshall, Pa
cifico Central, apa
rece pm chamas na

fotografia, depois
de un. violento a

taque da aviação
norte - ame ri cana
O arquipélago ocu

pado pelo Japão
desde 1920, foi al
vo de continuas a

taques aereos e

na vais.

o ataque COD

tra as Mars
hall.

(Foto da Inter
Americana)

6a. pagína

.' ...

ClinicH �e OI�os, Ouui�os, noriz, fioroonto
Dr. Arlninio Tavares

Professor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educoção_ de Florianópolis

IEx·Chefe dos serviços cllnicos e cirurgicos da, especialidade no .

,

Hospltol de Caridade de Florianopolls,
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

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

Formado pela Faculdade-de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
BL U MENAU' STA. CATARINA

.

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAß E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica -

Dr. Wal�Bmiro Mazureehen
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos. e creanças
- Partos Diatherrnia bndas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

�LÕR: °S°Ã:ÕÃLLÃ
e

ÄMI�t II
CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
«RUA GERONYMO C,?ELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii

• .loinville -
.. ,

INSTITUTO ROCHA LOURES
Exclusivamente para molestias de olhos, opvidos,

nariz e garganta
Dispõe .de aparelhos os mais modernes 'Para exame

de sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fo"e, 1 H, )OINVILI..E

Dr. Lúeio Cop.-êa
ADVOGADO

'Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba
lhista, Consultas e. pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturallsação, titulo declaratório, opção,· re
tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-

bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da
comarca de residencia.

Residência: J O I H V I L L E - Rua Dito Boehm N. 210 - Ione 3l3.

Atenção!
Nós abaixo assinados, prevenimos á

todos q ue é pr oíbida a entrada em nossas

propriedades, sem nossa licença, quer para
caçar ou outro qualquer fim.

Rio do Oerro, Abril de 1944.

Daniel Satler
José Satler
Serafine Sn tlee
Clemente Pradi
Alfrede Hanemann
Placido Satler

Camilo Andreatta
Vergilio Satler
Geraldo Vieira
Germano Demarchi
Alberto Dernarchi
Reinaldo Satler

LAVANDO·SE OOM O SABÃO

,,�\)�O VIRC�
,} �OA �<.;�
(�Wfrzn INfJUSrRlAL
JOINVILLE "Vir'gern Bspeciclldcde"

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile
•

(Marca Registrada) sr-.ßÃ� 'i/RetA,
. ".

ESPECIALIDADE
EOONOMISA-SE TEMPO E DINHEIRO.
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