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- Falaceu em Bue
nos Aires, o sr. Rodrí
gues Alves, nosso em

baíxador na Argentina.
O corpo daquele díplo

mata chegou ontem ao

Rio, a bordo do cruza

dor "Argentina", que por
deferencia daquele paiz
o conduziu a patria a

qual tanto dígniílcou.
- A polícia do Rio, a

pro posito do aniversa
río do torpe ataque' in
tegralista ao Palacío do
Catete, em 1938, aílrmou
que aqueles "salvadores''
do Brasil, até bombas
com gazes venenosos

possuíram para matar
seus irmãos.
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ARTUR MÜLLER Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39

DO BRASIL
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Gorreio do PODO Crônica da Semana
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252 . aniversário
.

Quando em 10 de maio de 1919 o prímeiro
numerü do «Correio do Povo» era apresentado
ao publico, prometia ele ser «o arauto do povo
jaraguaense, e nunca se desviar da linha reta
de moral e justiça que traçamos",

Hoje, decorridos 25 anos, um exame retros

petívo desse longo e laborioso espaço de tempo,
diz-nos a conseíencia, que cumprimos com o

nosso dever, Iazendo memoraveís campanhas
em benefícío desta nossa querida e progressísta
terra e que, tamsem, mantivemos a promessa,
sendo um jornal cuja moral éra e é indiscutivel.

Nunca descemos a bajuladores de quem
quer que íosse ; pautamos nossos comentaríos
com absoluta justiça, sem olhar se os crítícados
eram poderosos ou não, o que, nos deu um con

ceíto de índependencía e justiça que é o nosso

maíor orgulho e pelü qual havemos de zelar
cüm carinho.

'

Fizemüs desasümbradas campanhas pelü
bem dü püvü e especialmente para .o prügressü
desta terra.

Cünstituimüs côm a «Republica» de Flüria
nüpülis, a dupla que fez a campanha de naciüna
lisaçãü em Santa Catarina, e dü incrementü dü
,ensinü publicü nas zünas ruraes, .o ,que pür mui
tas vezes nüs valeu .os maiüres elügiüs dü sau

düsü inspetür Orestes Guimarães e até da im
prensa cariüca.

Ha vinte anüs atras bradavamüs desasüm
bradamente pela independencia dü municipiü e'
hüje, numa feliz cüincidencia, na mesma data
aniversária dü' nüssü jürnal, festejamüs .o 10°.
aniversáriü da Cümarca..

E' verdade que tivemüs que enfrentar .os

que se .opunham a um Brasil unidü, cüm uma
só lingua, cümü tambem .os que nüs queriam
cümü serviçaes e que punham .o interesse pes
süal acima dü cületivü, mas a tüdüs vencemüs,
pürque .o nüssü escudü tinha a legenda. da ra

zãü e da justiça.
O municipiü, desmembradü de Jüinville,

evüluiu vertiginüsamente, acümpanhandü .o ritmü
prügressista que vai pelü Brasil afóra.

Nós nüs cünsideramüs parte inte�rante deste'
municipiü, pürque acümpanhamüs a um quartü
de seculü .os seus passüs, participandü de suas

alegrias e cüm el(� chürando seus azares.

E hüje, em que ele se alinha entre .os pri
meirüs dü Estadü, sentimüs uma imensa satisfa
çãü das lutas que travamüs e de sacrificiü feitü.

Nesta hüra de jubilü para nós, tamb'em nüs

lembramüs deste püvü büm e generüsü que nüs

süube cümpreender e nüs deu mãü fürte na ta
refa dificil que haviamüs encetadü.

Düs nüssüs valiüsüs amigüs de entãü, quan
tüs ja se füram chamadüs pelá mãü dü Onipü
tente: Venanciü da" Silva Pürtü, que füi um düs
fundadüres, Emiliü Stein, grande amigü dü nüssü

jornal, Angelü Piazera, Augustü Mielke, Juliü
Ferreira e tantüs üutrüs.

Deles temüs imensas saudades e. expressa
müs nüssa gratidãü e, aüs que na epüca atual
nüs cümpreendem e nüs dã� cüragem a cünti
nuar, nós lhes prümetemüs que cüntinuaremüs a

ser .o' que sempre fümüs: justüs defensüres dü
püvü e desta terra.

o décimo aniversário da

instalação da Comarca de

Jaraguá do Sul
Nü dia dez de Maiü de

mil nüvecentüs
-

e trinta
,
e quatrü, füi sülenemente
instalada a Cümarca de
Jaraguá, hüje Jaraguá
dü Sul, c'üm jurisdiçãü
süpre tüdü .o municipiü,
naquela ücasiãü recem
creadü.
O atü que füi presi

didü pelü entãü Secre
tariü dü Interiür e Jus
tiça, Dr. Plácidü Olim
piü de Oliveira, cüntüu
cüm a presença de tü
das as autüridades judi
ciarias nümeadas.
Antiga aspiraçãü desta

cümuna, cüncretisüu-se
ela ha dez anüs e .os

tempüs afirmaram cüm
exuberancia a sua ne

cessidade e a justiça do
atü que prüpürciünüu a

Jaraguá a sua elevaçãü
á categüria de Cümarca.
Quatrü juizes, tüdüs in

tegrüs, hünraram a in
vestidura na direçãü e

distribuiçãü da justiça
entre nós, e .os habitan
tes de Jaraguá, lhes sãü
gratüs pela equânime
atuaçãü.
Esses magistradüs dig

nüs füram a garantia da
.

,

O tempo marcha com mando aliado, o segredo
intensidade. Há um som militar que reside no

particular em cada vi- qua nd o e o n d e de

bração produzida pelos sembarcarão as forças
passos firmes em direção libertadoras das Nações
ria transcendental acon- Unidas, mas pode-se ima
tecímento que se espera ginar que o assalto se

a qualquer momento. fará com precíssão oro-

Após a suspensão dos nometríca, seja na No
correios diplomáticos, na ruega e França, Dina

Grã-Bretanha, seguiu-se marca e . Holanda, com

outra medida de impor- outros prováveis ataques
tãncia capital, ou seja correlatos na Iugoslavía
a proibição de víagens ou Grécia.
desde as Ilhas Britãnicas Milhares e milhares de

para qualquer parte do paraquedistas descerão
mundo, a qual entrou na retaguarda mumga
em vígor nos meados no momento em que as

desta semana. tropas especiais de cho-
Aü mesmo tempo, Chur- que abrirem brechas nos
chill vísítou o Palácio territóríos ocupados pa
de Buckingham e nessa ra fomentar os müvi
üpürtunidade, aü que se mentüs subterrâneüs, que
presume, infürmüu Sua irrümperãü ,de tüdüs .os

Majestade sübre .os ulti- cantüs.
müs preparativüs para a ' Püdemüs c'ünfiar na ca
grande empresa na área pacidade anglü-america
.ocidental da Eurüpa. na de desenvolver üpe-
Por üutrü ladü, .o tri- rações gigantescas. O

unfal avançü russü prüs- vülume e .o püderiü de

seguiu cüm impetü, en- ataque sem paralelü das

quantü se nüticiüu que fürças aéreas nvais nür
.os alemães dãü cümeçü te-americanas e britani
á evacuaçãü da parte ücu- cas cünstituem um düs

pada da Itália, para se mais evidentes indiciüs
refugiarem atrás düs dü êxitü da invasãü.

Alpes, mantendü certa Preparam-se em massa

distancia entre as bases unidades navais de tüdüs
aéreas aliada e as suas .os tipüs nüs estaleirüs
indústrias' vitais. Sabe-se düs Estadüs Unidüs e da'
tambem que .os nazistas Grã-Bretanha, e aviões
se acham preparadüs de caça e bonbardeiü
para inundar a Hülanda, sairam em türrentes de

I para implantar .o reinü de cerca de düze mil men
terrür na Nüruega e sais das fabríca!'; düs düis
Bélgica e deter tüdüs .os grandes baluartes d,a pe
hümens validüs nü ter- mücracia. A Alemanha
ritóriü sub-jugadü da se acha nüs seus últimüs
França. Mas nãü püde- mümentüs. Esgütada can

rãü cünter a avalanche, sada, bümbardeada aü

pür quaisquer medid�s máximü, nãü püderá re

que adütem, que cairá sistir á impetuüsidade
em prüperções amplas .püm que se lançarãü as

sübre variüs püntüs de fürças aliadas. Os na

tüdas as cüstas .onde é zistas estãü em püsiçãü
püssivel a invasãü. de inferiüridade nüs a-

Ninguem cünhece, fóra res e em terra, 'tendü
düs circulüs dü altü cü- perdidü há tempü suas

armas maritimas c.om a

destruiçãü pelas unidades
de superficie e aérea alia
das de seus vasüs de

guerra pesadüs e sub
marinüs.

Aprüxima-se a hüra
de retribuiçãü de tüdas
as nüssas aflições e prü
lüngadas humilhações in
fligidas pelüs. tütalitáriüs
às nações que sãü hüje
Unidas. Ficüu relegadü
aü passadü düs lüngin
quüs dias que precede
ram a guerra a idéia de

apaziguamentü e oün

cessãü. O perigü füi en
frentadü pür tüdüs .os

hümens, quandü a amea

ça nãü excluia refugiüs
particulares para indivi
duüs, familias .ou nações.
O espíritü que gerüu
Munich se extinguiu.
Trata-se agüra de' levar
à Alemanha e aüs ale
mães a retribuiçãü de
vida pür cada gülpe hu
milhante deferidü pelü
hitlerismü sübre a face
de tüda a humanidade.
Apesar de tüdüs .os errüs

dü passadü, sümüs hüje
tüdas as nações livres,
unidas numa luta sagra
da cüntra .os maiüres

inimigüs dü generü hu-

mano, que se empenha
ram numa campanha mo

vídos pelo interesse pes
soal ou nacional, pela
ambição de' mando e o

desejo de escravizar. A
nossa esperança num

mundo onde dominasse dos os lados pelos mí
o 'nazifascismü estaria hões de homens treina
apenas na possíbilídade dos na arte da guerra,
de choque entre os par-I que em Iuturo proxímo
ceíros do Eíxo, Os opres- ou

'

distante levarão a

sores estão assístíndo Berlim a grande mensa
aos seus -ultímos dias de gern dos povos livres -

arbitraríedades. .Lam- o armistício com seus

çam-se, por isso, com multiplos que conduzírão
furia maior aü saque'or- a Alemanha por uma es

ganízado e à pilhagem trada diferente daquela
dos bens de suas viti- que tem seguido até o

mas assassinadas. presente. Depois se con-
A Alemanha hitlerista cluirá a marcha para

será esmagada pür ,to- Tüquiü.

No_jubileu do Correio do ,Povo

.ordem, dü respeitü mu
tuü aü direito ent,re ci
dadãü, da implantaçãü
de um clima favüravel
aü desenvülvimentü eco-

nümicü e aü prügressü
cultural entre nós.
Devem-lhes .os jara

I guaenses; sübretudü, .o

levantamentü dü seu ni
vel culturaL
Atualmente. preside .os

destinüs da Cümarca .o
Exmü. Snr. Dr. Ary Pe
reira Oliveira, magistra
dü de escól, que sem sü

luçãü de cüntinuldade, re'
presenta a 'garantia da
execuçãü da lei e a efi
cácia dü Püder judicia
riü entre nós.
Felicitamüs pelü trans

cursü dü' segundü lustrü
da instalaçãü desta cü

marca, na pessôa dó
Dr. Ary Pereira Oliveira
a tüdüs .os juizes, Pr,ü
mütüres e funciünariüs,
que prestaram .o seu

cüncursü na manutençãü
do prestigiü müral que
nunca faltüu no fórü de
Jaraguá dü Sul, certü
de que assim est�müs
felicitandü a propria
Justiça.

Os altüs prüpósitüs de que se investe a

imprensa para püder exercitar, em tüda a sua

plenitude, a tarefa multifürme que lhe cümpéte,
cümü ürgãü imprescindivel á süciedade. des
tinadü a cüadjuvar .o prügressü cultural e .o

desenvülvimentü ecünômicü das nações, devem
ser e felizmente têm sidü cümpreendidü pelüs
güvernüs da maioria düs püvüs civilisadüs, .os

quais cünsideram e recünhecem cümü rele
vante, .o trabalhü insânü düs jürnalistas, übrei
rüs que sãü dü ideal magníficü de bem servir
á cümunidade sücial.

Instituiçãü benemérita pür muitüs titulüs,
sempre prünta em cülabürar cüm .os

demais ürganismüs süciais, é a imprensa a

sentinela avançada e sempre alerta düs mais
purüs princípiüs de sülidariedade humana e

fraternidade universal.
Indice de cultura, püde-se cüm segurança

determinar pela imprensa .o gráü de adianta
mentü e a impürtância de cidades e estadüs.

Sua nübre missãü, tüdavia, nãü püderá
seI' exercida eficientemente si lhe für cer

ceada a liberdade.
Imprensa sem liberdade, deixa de pre

encher a sua finalidade para se tornar vil ins
trumentü de ludíbriü.

Cünsüla-nüs, entretantü, a certeza de que
a liberdade de expressãü, um düs püntüs ca

.pitais da Carta dü Atlânticü, uma. das quatrü
liberdades de Rüüsevelt. mística pür cuja
sübrevivência, se trava, á _vista da geraçãü
atual atônita, a maiür batalha de tüda a his
tória, nãü é negada aüs jürnalistas brasileirüs.

Cünfia .o güvernü nü sensü de respünsa
bilidade que preside atüs e atitudes düs. jür
nalistas patríciüs.

E tem a nüssa imprensa cürrespündidü
á cünfiança dü güvernü brasileirü, nesta hüra
cünturbada dü destinü das naciünalidades.

A nürma pela qual este jürnal, ha um

quartü de séculü vem pautandü a sua cünduta,
tem sidü a de pugnar destemerüsa e ativa
mente aü ladü ,das bôas causas para bem ser

vir a Jaraguá, ü' que significa bem servir
tambem aü Brasil.

'

Sendü um pürta-vüz das legítimas aspira
ções da sua gente realiza .o Cürreiü dü Püvü,
sem embargü düs parcüs recursüs de que
dispõe, salutar .obra de esclarecimentü das
nüssas püpulações citadina e rural.

E a calürüsa recepçãü que lhe faz aü

fim de cada semana a gente sã de espiritü e

de cüraçãü desta terra, é um galardãü que
satisfaz plenamente aüs que trabalham na sua

feitura.
Nesta hüra de incüntidas alegrias para

.os suljaraguaenses, em que veem cümpletar,

.o «Cürreio dü seu Püvü», .o seu jubileu, ex
pendemüs estas cünsiderações, rendend'ü hü
menagem a tüdüs .os que cüncürreram cüm

uma parcela de esfürçü para que neste quartü
de séculü, cünservasse ele, intactas as tradi
ções de independência que sãü a razãü de
sua existência.

M. T.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

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

reute mês de MAIO, ar- 6.991 - Gertrudes Braatz - Requer «Hebire-se»
recada-se na .Tesouraria para casa n. 1475 sita á rua Pres Epiracío Pessôa,
da Prefeitura Municipal de propriedades de seu fílho menor Geraldo Braatz

de Jaraguá do Sul e na Á vlsta da informação como requer.
Intendencia de Corupá, 7.005 - Max Metz - Requer "Hablre-se., para sua

a Taxa de Fiscalização e casa sita á rua Dres. Epitacio Pessôa, n. 1447 -

Serviços Diversos (Ilumi- Idem, idem, idem.

nação Publica). ,

' 7.062 - Vitorio Lazzaríz - Requer Vistoria e"Ha-
Não satisfazendo o pa- bíte-se" de sua casa receconstruida á rua Domin

gamento no referido mês, gos R, da Nova - Idem, idem, idem.
ficará o contribuinte su- 7.070 Artur Germano - Risch - Requer "Habite-sé

jeito á multa de 20'/. so- para seu predio n. 196 sito á rua Mal. Deodoro da

bre o imposto no primei- Fonseca. Idem, idem idem.-
1'0 mês, sendo então fei- 7.076 - Artur Germano Risch - Requer "Habi

ta a cobrança [ud ioialmen- re-se pata parre do seu prédio sito á rua Mal deo-

te. doro da Fonseca, n. 192 e 200, parzr resídencía -

Tesourar-ia da Prefeitu- Idem, idem, idem.-
ra Municipal de Jaraguá, 7.077 - Orto Henschel - Requer "Hablte-se para

(Foto da Inter- 3 de MAIO de 1944.
-

sua casa sita á rua Mel. Procopio Gomes de Oll-

Americana) F. VOSGERAU veira, 1527 - Idem, idem, idem.-
.

Tesoureiro 7.078 - JO!5é Caries Gerent - Requer "Habtre-se"
para parte sua casa sita á rua Mal. Deodoro da

Fonseca, 697.-

Destruição
Total

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

-EDITAL

o deposito de

mumçoes japo
nês da ilha Bijeg,

dasno grupo
Marshall, foi al

cançado em cheio

por uma bomba

aliada, voando

complet amen te
pelos ares e cau·

sando a morte de

grande quantida
de de inimigos.

FRACOS' E AN�MICOS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO

Fabrica. de ,Tamancos
CARLOS MAYER

laprepjl _ ,. ...:

To....
Re,fri.dos
BronQuit••
E.crofulo••

'.Rua Epiiacio Pessôa,

Jaraguá do Sul Santa Catarina
E UM GERADOR DE SAÚOE::.
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Ar·tigos para pre
sentes só naFornecedor de Cepos

pa'ra tarnancariÇls Real
defronte o Oine Buhr

� _Verifiquem a
_ ESDosição --=-

.ow • •• •••••••••••• .. ••••••••••••••• .. •••••••••• ••

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

Produção de Ric'ardo Pieskß
Aviões - Serraria a Eletricidade

Madeiras de todas
as qualidades

WASHINGTON - (IN
TER-.AMERICANA) - Os
Estados Unidos produzi
ram 110.000 aeroplanos
nos últimos vinte e um

meses, no periodo que
terminou em 30 de se

tembro. A produção a

tíngirá em breve -

a mé
dia de um avião de cin
co e cinco minutos, ou

sejam 8.640 por meso

A produção de guerra
dos Estados Unidos não
poderia ter sido realiza
da nas condicães atuais
se o Bureau Federal de

. Investigações e outras
agencias de vigilancia
não tivessem comecado
por resolver o problema
dos sabotadores inimigos
muito antes' de Pearl
Harbol. Em 21 meses, os
Estados Unidos produzi
ram 60.000 tanks e chas
sis para tanks; 21 mi
lhões de toneladas de
navios mercantes e 3
milhões de toneladas de
deslocamento de navios
de guerra; 170.000 peças
de artilharia; 1.500.000
metralhadoras; 6.700.000
armas de tiro, fuzis e

Rúa Abdon Batista,' prolongamento

...........................................................................................................................
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Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 .: Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
...........................................................................................................................
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Ricardo Harnack

Jaraguá do Sul, 13 de Maio de 1944

Prefent1illra M1illIDlncn]DaR de
JJar2lg1ill2l d (Q) §1illR

rifles, e mais de 26 bi
lhões de cunhetes de
munição - total que re

presenta cerca de 2.000
tiros para cada soldado
dos exércitos do Eixo.
Em outubro, a produ

ção de .avíões alcançou
um novo record, com

8.362 aparelhos de todos
os tipos, incluindo o

maior numero de bom
bardeiros pesados pro
duzidos ate hoje num

só meso

dESPERTE I BILIS
DO SEU FIGBDO

E Saltará da Cama Disposto par. Tuds

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-se abatido
e como que envenenado. Tudo é
amargo e a vida é um martírio.

.
Uma simples evacuação não toca

rá àcausa.Nestecaso,asPílulasCarter
são extraordinariamente eficazes.Fa
zem correr esse litro de bilis evoca
sente-se disposto para tudo. São sua
ves e, contudo, especialmente indi
cadas para fazer a bilis correr livre
mente. Peça as Pílulas Carter. Não
aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3.00
--------

CONFEITARIA

Executa-se Bôlos para Batisados e

outras Festividades.

É a casa na. qual tomà-se
o melhor café

Rua Mal. Floriano Peixoto, 61

REQUERIMENTOS DESPí\CHADOS

Dia 26/4/1944

Dia 4/5/44.

7147 - Francisco F. Fischer - Requer licença
estabelecer-se à rua Mal. Deodoro da Fonseca, com
escrirorio de Guarda-Ltvos-Á vista das informações,
como requer,-

7154 - Bertoldo Kanzler - Requer licença cans

trução maosoléo sepultura de Antonio Deren, inhu-'
medo cemitério municipal de Irapocuzinho-Ä vista
das informações, como requer>

7158 - Edmundo Georg - Requer licença esta
belecer-se com engenho de açucar, à estrada Ilha da

Figueira - Idem, idem. idem.-
7168 - Arnoldo João Todt - Requer licença cons

trução rnaosoléo sepultura de SibiliaTodt, inhumado
cemiterio Municipal à estrado ltapocú-Hansa - Idem,
idem, idem.

7168 - Julio Eduardo Vieira - Requer, rransfe
rencia pare Geraldino Vieira, imposto terreno com

257.500 mts2. sito á estrada Iaragué esquerdo - Á
viste da ieformação como requer>

.

7169 - Alvino Rowe - Requer transferencia para
Euríco Prochnow. imposto terreno com 155.700 mte2.
sito á estrada Ribeirão Cascada - Idem, idem, idem.-

7170 - Curt Erdmann - Requer transferencia pa
ra a Agro-Industria! Retorcida Ltda. - imposto terre

no com 90.000 rnrsz. sito á estrada Ribeirão Grande
do Norte - Idem, idem, idem.-

7171 - Silvio Bortolini - Requer transferencia
pera Albrecht Konel imposto terreno com 7.500 mts2.
sito á estrada Jaraguá - Idem, idem, idem.-

7.172 - Stefano Cogrossi - Requer transferencia
á Agro-Industrial Retorcida Ltda. � terreno com a

área de 82.500 mts2. sito á estrada Ribeirão Grande
do Norte - Idem, idem, idem.

7.175 - Harry Hiedlmayer - Requer transferencia
seu nome imposto bicicleta adquirida de Adolfo Bruch
Idem, idem, idem.

7.174 - julio Eduardo Vieira - Requer rransferen
ela para Domingos Vieira, terreno com 257.500 mts2.
sito á estrada Iaragué-esquerdo - Idem, idem, idem.-

7.175 - joventino Vieira - transferencía para Al
vino Strebe, terreno com 125.000 mts2. sito á estrada
Rio da Luz - Idem, idem, idem.-

'

7.176 - Julio Eduardo Vieira - Requer transferen
ela para Teodoro Virtuoso, terreno com a area de
50.000 mts2. sito á estrada Iaragué-esquerdo Idem,
idem, idem.-

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaragnä
do Sul, 5/5/44 .

RENATO SANS, Secretario

/
Rua Mal. Deodoro, 406

Ignacio Leutprecht
Casa Comercial

Fazendas, armarinhos, Ternos Feitos, Cha
péos e outros artigos p. Oavalheiros. Man'
tem sempre novidades em Oasacos para
Senhoras e demais artigos para inverno.

,. ---- ---- ..

�l!nhoríl! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS, Tenha tambem em

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

I Produtos da ICCM ·S. A. Blumenau
•

T
.,

IContra Dôr deCabeça 0rmlßo - termina a dôr

I Alameda Rio Branco - Caixa Postal, 47 1:'
.

-I I
_.�--------.�--------�_.I------------�
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Industrias' Reunidas Jaraguá S.. A.

esclarecimentos pedimos
- dirigir-se á nossa fábrica em Jaraguá.

���I!.l:W/,\t{�.=====��:=======:::;;�����1L\W1!<��YJlJ

Jaraguá do Sul, 13 de Maio de 1944

de 9lod. gftLJ'enuessler
BRASI·L

.

SANTA CATARINA
•

JARAGUÃ DO SUL
CAIXA POSTA,L 15 END. TELEGRAFICO «ESSENCIAS» - Codigos: Rud. Mosse. ABC 5 th Edition, Bentley's Complete Phráse Code

Filial: Fnbríco MATEX - Oxford

Fábrica 'de
I CAFEINA - ESSENCIAS

-'I F É C U L A S
-

----------------------------------------�---�

Comunicamos aos snrs.

na devida- época da
interessedes que compramos

e qualquer quantidade de:
lavradores e

safra, toda

LARANJA
e

'ARARUTA
Para melhores

•

Clemente Schmitz

fabrica �e Aguardente �e, Ca'na
Açucar Mascavo, Melado de
Cana, Laranja, Banana, etc.

Registro
.

Civil
domiciliado e residente J dentes neste distrito.
neste distrito, com trinta Corupá \6 de Maio de
e quatro anos de idade, 1944.
nascido em Massarandu
ba neste Estado, em vinte
e tres de setembro de
mil novecentos e nove, Ii
lho legitimo de Ieronimo
Schneider, já falecido � Ele, solteiro, lavrador,
de dona Lina Papke domiciliado e residente
Schneider, domiciliada e nesre distrito, com vinte
residente nesre distrito. e rres anos de idade,
Ela, solteira, de profis- nascido neste distrito em

são dornesticp, domlcllia-: quinze de setembro de
da e residente neste dis- mil novecentos e vinte,
trito, com vinte e seis filho legitimo de José
anos de idade, nascida Linzmeier e Marta Winter,
neste distrito em tres de domiciliados e residentes
agosto de mil novecentos nesre distrito.
e dezesere, filha legitima Ela, solteira, de profis
de Iecob Zeller e Ana são domestica, domicilia
Zeller, domiciliados e re- da e residente nesre dis
sidentes rieste distrito. trito, com dezenove anos

Corupá, 6 de maio de de idade, nascida neste
1944. '

distrito em oito de no

vembro de mil novecen
tos e vinte e quatro, filha
legitima de Oito Reese e

Frieda Kreutzfeld, dornlci
Iiados e residentes neste
distrito.
Corupá, 8 de maio de

1944.

RI Benjamin Constant, prolongamento

EDITAL N, 756WALDEMAR LUZ, ofi
ciai do Registe Civil, do
Distrito de Corupá Muni

cipio de Jaraguá do Sul, faz
saberque pretendem casar.

EDITAL N. 751

Domingos Pedro Pasa
e Wera Eva Ruth Ewald.
Ele, solteiro, comer-

ciante,. domiciliado e resi
dente neste distrito, com

vinte e cinco anos de ida
de. nascido em Sobradi
nho' no Estado do Rio
Grande do Sul, em vinte
e nove de janeiro de mil
novecentos e dezenove,
filho legitimo de Jacob
Pesa, já falecido e de
dona Luiza Farinon, do
miciliada e residente em

Sobradinho, Estado do
Rio Grande do Sul. Ela,

, solteira, de profissão do
mestica, domiciliada e re

sidente neste distrito, com

vinte anos de idade, nas

cida em Ioínvíle, nesre

Estado, em vinte e oito
de novembro de mil no

vecentos e vinte e tres, fi':'
lha legitima de Orto E
wald, domicilados e resi
dentes neste distrito.

Corupá, 2 de .Maio de
1944.

filho legitimo de Trajano
Leandro Pereira, já fale
cido e Luiza Faria da Ro
sa, dorniciliade e residen
te neste distrito. ela, sol
teira, de profissão domes
tica, domiciliada e,. resi
dente neste distrito, com

desenove anos de idade,
nascida neste distrito em

quatro de abril de mil
novecentos e vinte e cin

co, fi lha ilegitima de Jo
sé Severino da Silva e

de dona Rosa Berti, do
miciliados e residentes
nesre distrito.
Corupa, 4 de Maio de

1944.

Lauro Linzmeier e

Ana Reese

,

III

II
.�

Rua· Rio Branco S/N.

Casa COllnercial a Varejo
Fazendas, Armarinhos, Louças,

Secos e Molh ados, etc

�!!ii!!!!!!!=!i!!!!!;=!:=i!=ii=li=!;EEE;!=!;!ii!!;;=;!�;;ii

�I J l m

I.�.Febres (S��:iU�i���ias, iii
. � � M,aleItas, Tremedea a IIIIII - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

1:.1:".1'.III
II: "Capsulas Antisezonicas III
III- Minancora" I

------1-1·1· III
N as suas compras Em Todas as Boas Farmacias III
obsequio pedir m É um produto dos Laboratorios MINANCORA IICafé Mahnke III - .Ioinvillo - Sta. Catarina - III----- 111,==!,==!,==!,==,,==,�,,==,,==m!"'!!""!m==!,-m,,!=m:='=H.;.

......_II_ ••_II_II_ ••_II_••_II_II_lliiiiiiii;Iiiiii ••_lt_ ••••

Ervino Brandenburg

Izaias Pereira e Ana
Severino da Silva
Ele, solteiro, lavrador,

domiciliado e residente
nesre distrito, com dese
te anos de idade, nasci
do neste distrito em qua
tro de dezembro de Ihil
novecentos e vinte e seis,

EDITAL N. 755

Emil Qua I e Luiza Fun
cka.
Ele, solteiro, fotografo,

domiciliado e residente
nesre distrito, com qua
rente e rres anos de ida
de: nascido em Kiie, Bra
rislava - Tchecoslovekte,
em vinte e nove de dezem
bro de mil novecentos,
filho legitimo de João
Qual e Maria Qual, já fa
lecidos. Ela, solteira de
profissão domestica, do
miciliada e residente nes

te distrito, com trinta e

três anos de idade, nas

cida em Iaraguä neste Es
tado, em vinte e três de
fevereiro de mil novecen

tos e onze, filha legitima
de Eurico Funcka e He
lena Funck, já falecida.
Corupá, 5 de Maio de

1944.

EDITAL N. 755

EDITAL N. 754

Erwino Schneider e

Ana Zeller

Ele, solteiro, lavrador,

Belarmino Dias e Ana
Felisbino.
Ele, solteiro, lavrador,

domiciliado e residente
neste distrito, com vinte
e nove anos de idade,
nascido em Jaraguá do Apresentaram C� doeu-

Sul, neste Estado, em mentes exigidos pela lei.
vinte de junho de mil no- Si alguem souber de al
vecentos e quatorze, filho gum impedimento oponha
legitimo de João Bonifa- o na forma da lei
cio Dias e Josefina Maes Lavro o presente para
Dias, domiciliados e resi- ser afixado no legar do
dentes neste distrito. Ela, costume,
solteira. de profissão do-
mestica, domiciliada e re-

WALDEMAR LUZ

sidente neste distrito, com Escrivão
vinte e um anos de idade,
nascida em Serra Alta,
neste Estado. em três de
julho de mil novecentos e

vinte e dois, filha ilegitl
ma de Francisco Fellsbi
no e Guilhermine Alves
Lima, domiciliados e rssí-

EDITAL N. 752

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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""B B ·1 o A
•
s� O Mundo ern Fóco

(Serviço Especial da Inter-Americana)
E
Fabricação Distribuição

WASH I N G TON - A esti cujos operarios a- de ordem milit-ár estão

embaixada sovietica di- bandonam, as pressas, o sendo tomadas diaria

vulgou oíícíalmente que trabalho receiosos dos mente ao longo do Iíto

as tropas russas estão ataques aereos da avia- ral britanico como um

resolvidas a levar a sua ção norte-americanas. prenuncio da iminente

ofensiva ate Berlim. Isto N O V A Y O R K - invasão.

mostra que a Russia Uma irradiação da emís- PE A R L H A R B O R

pretende atacar os ale- sora do Vaticano, cap- Os niponicos foram in
mães até obriga-los à tada nesta cidade, des- teiramente tomados de

rendição incondicional. mente categoricamente a
surpresa por ocasião do

N O V A Y.O R:K - O n.oticia nazista de haver recente ataque aereo

sr. J. DaVI8__ mformou sido encontrada na Ca- naval às suas bases na

que no primeiro ano de pela Sixtina uma bomba Sumatra O fato revela

MAX WILHELM _ J!I r !II U 6 d o � u I'
paz os. E�tados Unidos relogío de tabricação que poderosa esquadra

U U U U U necessItarao, de 1.300.000 inglesa ou americana. norte-americana se acha
toneladas de borracha o N O V A Y O R K :_Ha agora operando no Indi-'

�
.

Rua Benjamin Constant, 594 ..J
que representa.o dobro. grande. procura _no mer- co em combinação com

�
do total consumido antes cado norte-amerícano do a esquadra britanica
da guerra. oleo -de oiticica brasíleí-

.

BOG O T Á - Numero- ro cujo emprego na in- MOS C O U - Os ca-

.:..

sos suditos alemães Io- dustria de tintas e ver- nhões do mal. Zukov

:.':
....

d C' I d tã di d f
:::� \:::::::::::::::::::::::::::::::::: )},.=••••. ram expulsos a olom- mzes se tem reve a o es ao iziman o a s or-

::::�':{?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::;:::::::::::;::::::::::::::::::::::.i;v r�:::: bia por haverem ficado altamente vantajoso. ças alemãs que contra

!HiA' R F B' IllH comprovadas suas atíví- F I L A D E L F I A - atacam em Stanislavov

!!ii ugUSIO - arie mi dades contrarias a segu-. Por 14 votos contra 3 afim de impedir que os

iiH •• HH rança nacional. os representantes ope- sovieticos progridam em

mi ii!! WASH I N G TON - rarios à Conferencia In- direção a Luov. No en-

iiH !l!! Foi promovido a cel, o ternacional do Trabalho tanto, o contra-ataque

ii!i O LA R I A iiH filho mais velho do Pre- aprovaram o afastamen- alemão é contido pelos

iiH Hii sidente Roosevelt, tte. to do delegado argenti- sovieticos que reeditam

Hii iiH ceI. James Roosevelt, no por considerar que o as famosos manobras

iiii Quando V. S.
. mi que serve nos Fuzileiros mesmo não é represen- taticas do contra ataque

iiU desejar comprar ii!! Navais. tante dos trabalhadores do bolsão de Kiev, no

i!1! T
llll SI D N E I - Em uma e sim do governo Farrel. decorrer do qual Vatu-

iii! ijólos, Telhas, e Telhões de bQa Hii base aerea da Grã Bre- L O ND R E S - Novas tin infligiu tremenda

!lll quall-dade Olcríc HH tanha os componentes emais severas restrições derrota a Von Manstein.

mi procure esta im da "Turma de Toquio",

mi !l!! que bombardeou a capi- _-----------------.,.

EH • mi tal niponica, festejaram I
Hii RIJa BenJ"amin Oonstant prolo'ngarnento im simplesmente a passa

Hi! .

• I , • • I
. n!! gern do segundo aníver-

if}:r��.ii!!!!!!mmmm1!lm!!!!!;:;;;:;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)A�:;;; sar�Sd� 8r�n3t l;�o._
"iii€'

··•·•·········•··•··.. ······:�ii?
..

Noticias chegadas da

�����������.���.��������������_

Rumania dizem que as Cllnka geral medico - cirurgia J� adultos e creanças

autoridades estão a bra-
_ Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

ços com uma seria cri-
. Indutotermia -: Bisturi-e1etrico _ Electra.cauterização

se de trabalho nas jazi - R' I t Ih' I
das petroliferas de Plo- =- aJ.os_n.r.a-.v.er.m.e-�.s.e.a.z.ul.s. .....

Refrescos
Gazeaas

Aguas Minerais

Xaropes - Gapilé
Cervej as Catarinense

Cervejas Antartica

Cervejas Brahma
Vinhos· Diversos

Licôres . Diversos
,Champag n e s

v
bother

. �
50nnenhohl

Bicicletas, Maquinas de Costura e

de Escrever, Radios, Fogões e Fo
gareiros, Material Eletrico. - .

Casimiras e Tecidos em geral, Ternos Feitos, Capas e

Sobretudos.

Ultima NOvidade em Casacos

para Selll10ras e Se.,horitàs�

� Preços Vantajosos �

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

"... A .8.SA DgSlnM�. I'IUEG'IIIa
.AIl.EMeS III IEI.GQ'I�

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

rotação, de 1 a 97 HP, pára 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 monofasicos de 1/4 HP,
.

Marca LILLA:
) com

_

valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,
servindo até 50 metros de profundidade.

Artng(())§ IE�etrnC(())§ IDatfat o �atf
Sortimento completo e" variado de LUSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS e

.

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade ..

A nossa SEÇÃO' DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquer
�

pedido de instalação de luz e força.

Dr. Wal�emiro Maiureehen
Rua Mal. Floriano n. 152 -- JARAGUÁ

-I •

mcns

m.elhores
baralos

-

sao os

Produto da-

Indústria de Calçados

GOSCH IRMÃOS S/A.
Jaraguá do Sul Sta. Catarina

Caixa Postal, 11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E com grande inleresse que o Publico Esporlivo . Jaragu�ense

•

equipes
da liga

die 21 do' correnle, o grande enconlro pebolislico
da A. A. Bcependí e o

.

Leão da Serra,
Perí Ferroviario Esporte Clube.Serrana:

aguarda
enlre as

, -

compeoc

o

Ba'ep'endí
X

América

o pEITORAL
DE ANGICO

A. A. Baependl
X

Perí E. C.

c O R R E I O O O .p O y O
Caixa Postal, 19 fUN D A. D O EM 1919

ANO XXV JARAGUÁ DO SUL SABADO, 13, DE MAIO DE 1944

[ '8 P o' r· t e s
tro tanto sucedendo com

os rapazes da Baependí.
entre' os quaís reina O

mais franco entusiasmo e

os prognosticos em tor
no desse encontro são os

mais otimistas, deixando
entrever que empregarão
os seus maiores esforços
pare a conquista da vitó-

•

Brasileiros
X

Uruguaios

ria.
Outra surpreza agrada

vel nos" reserva ainda a

A. A. Baependí, qual se

ja a de ter convidado
tambem a equipe de bas

quete do Perí, cujo. encon
tro realivar-se-é na noite
de sabedo, anterior, se

guindo-se um animado
sarau.

Aguardemos, portanto,
o desenrolar dos aconte
cimentos de domingo, a

correndo em massa ao

gramado do Baependí e,
desse modo, prestigiando
o esporte local, e estimu
lando os nos rapazes que,
entusiasticamente, ,se de
dicam a esse moderno e

salutar meio de desenvol
vimento físico, unindo o

útil ao .agredevel.
J. S.

Realizou-se domingo
ultimo nos gramados da

�. D. America o ultimo
jogo' em disputa da taça
"Seme Manar".
As 14 horas iniciou-se

a preliminar que foi dis
putada pelas equipes se

cundarias qúe dividiram
entre si as honras da vitó
ria, consignando-se um

tento pera cada equipe.
Exatamente às 16 ho-

principais.

Após urna luta renhida,
terminou a primeira fase
com o empate de OxO.
�einiciou-se a segunda
fase da peleja, que conti
nuou .com o marcador
nulo.
Exatamente aos 18 mi

nutos de luta, José rece
bendo um otimo passe,
dá um potente chute, que
que o arqueiro americano
não pôde segurar e a pe
lota vai beijar pela pri
meira e última vez a rede.

Amanhã terá lugar no

Rio o primeiro jogo en

tre os combinados Brasi
leiros e Uruguaios.
A renda será pare a

Cruz Vermelha.
ras entraram
as equipes

em campo

Não se deve abafar uma
criança doente principal
mente havendo febre alta;
alem do mal estar que

••I!!!I!!��- isto provoca, concorre

pare o aumento da tem

peratura. Não tenha re-

ceio de que ela se res-
_

frie; a criança com febre
não se resfria. Banhos re
petidos, de 5 em 3 horas,
são o melhor remédio

C id d i' I O Preceito do Dia
UI a os com o 1- Infecções são doenças
lho pequenino ca.us�d?s por g�rmes ou

micróbios.
. Esrão neste

caso as doenças vené
reas. A, sífilis, por exem
plo, tem como agente o

micróbio denominado
«Treponema pallídum» ou,
mais sirnplesmen te, rre

porerna. SNES.

para febre alte:
Departamento Nacional

da Criança.

,--------,.

Matriz: Rua Procopio Gomes, 1551
Filial: Estr. Itapocú-Hansa s/no

\

Seccos e Molhados,. Fazendas,
Louças, Fe'rragens, etc.

- ACOUG.UE :
Fabrica de Banha e Salsicharia.

lfiRfiGufl DO SUL

ESTfiDO DE SfiNTfi CfiTfiRINfi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Dispõe sôbre a construção de passeios e

e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Iaraguä do Sul, na

conformidade do disposto no art. 12, item 1., do De
crero-lei n. 1.202 de 8 de abril de 1939, e devida
mente autorizado pelo ônr. Presidente da Republica, 1-----::,------------------

DECRETA:

Pr�feiturB Municipal �e JOtluui �o 8al
Decreto-Lei N. 120

F. Frederico
Moeller

I

fabrica �e Yélas �e C'êra
Rua Benjamin Constant N. 454

ARCHANGELO
PICCININI
- FERRARIA-

Especialidade em Carroças, Aranhas e

Ferraduras para animais.

Rua 1 Abdon Batista prolongamento
,

EXONERAR:

De acôrdo com o art. 92 - § 1. letra b), do De
creto-lei nv. 700 de 28 de outubro de 1942;

IRENE AYROSO, ocupante interino do cargo
de professor, padrão "B" do Quadro único do Mu

nicípio, (Escola Isolada "Duque de Caxias" de Jara
raca). ,

Comunique-se
ass.) LEONIDAS C. HERBSTER

Decreto de 4 deMaio de 1941

Jaraguá do Su�, 13 de Maio dé 1944

) Decreto - Lei N. l21
Cria cursos notarnos de alfabetização

NOMEAR:

•

Q, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, na

conformidade do disposto no art. 12, item' I., do
Decreto-Lei Ne. 1.202, de 8 de abril de 1939.'

DECRETA

Art. "l '
-- Ficam criados cursos noturnos de

alfabetização para maiores de 14 anos, funcionan

do nos locais e dentro dos horarios estabelecidos

pelo Prefeito Municipal, observada em tudo o que
forem aplicaveis, as leis e regulamentos que dis

põe sobre o ensino primaria no Estado.
.

Art, 2 - Destinam-se os cursos noturnos es

pecialmente á alfabetização dos maiores de 14

anos e menores de 18 que desejando trabalhar,
estão obrigados a satisfazer a exigencla-constante
no art. 14, alinea f), do Decreto-Lei federal n' 3.616
de 13 de setembro de 1941.

.

Art. 3. - Os cursos serão desdobrados em

tantas classes, quanto se tornarem nescessárias e

dentro da dotação orçamentaria respectiva
Art. 4. - Os professores dos cursos noturnos

serão escolhidos livremente pelo Prefeito Municipal
como melhor convier aos Interesses do ensino, com
a colaboração ou por proposta da Inspetoria Es

colar Estadoal e perceberão a gratiftcação até

Cr $ 150,00 - Cento e cinquenta cruzeiros, mensais
Art. 5. - Este decreto-lei entrará em vigor

na data de sua publicação, reyogadas as disposi
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, 4 de
maio .de 1944.

ass.) Leonidas C. Herbster
RENATO SANS

Banco lndustrla e Comercio

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

AGÊNCIA

.I.raguã do Sul

Art. 1°. - Os proprieterlos e foreiros de imóveis
em cujas frentes tenha a Prefeitura mandado colocar
meios-fios, ficam obrigados a concorrer com a rne- .---------------------.

rade das respectivas despesas e com um terço das

correspondentes ao calçamento e sargetarnento.
§ 1.-0 pagamento da contribuição para os

serviços de que trata o artigo 1. deverá ser efetua
do dentro do prazo de 180 dlas, contados da data
da notificação feita pela Prefeitura, sob pena de

cobrança por via executi va.

§ 2. - Quando os proprierérios, a critério da
Prefeitura, não possam satisfazer o pagamento de
uma só vez, da contribuição pare aqueles serviços,
poderão fazê-lo em prestações mensais iguais, de
acôrdo com o monranre da mesma contribuição, den-
'rro do prazo referido no § 1. do ert, 1.

Art. 2.-08 passeios, cujos tipos e larguras se

rão uniformes em cada via pública e dererrninados

pela Prefeitura medianre requerimento do inreressedo
deverão ser construidos de material impermeavel, in� Decreto de 29 de Abrlel de 1944
teiramente á custa dos propríererlos e pelos mesmos

conservados. '

§ 1.-Colocados os meios-fios e sarge ras se-
O Prefeito Municipal de jarõguá do Sul, re-

räo os proprietários e foreiros notificados pera no
solve:

prazo de 30 días providenciarem a construção dos
passeios ou reparações dos já existentes.

§ 2. - Caso não seja atendida a notificação
dentro do referido prazo, a Prefeitura mandará cons

trui-los ou repara-los por conta do prolilrietário,· a

quem apresentará a fatura de seu custo, acrescida de

6% de admlnlstração, pare ser paga dentro em 30

dies, sob pena de cobrança executiva.

§ 3.-Aos proprietários que provarem a írnpos
sibilidade do pagamento da fatura de uma só vez,

poderá a Prefeitura-facultar-lhe o pagamento na for-
ma do § 2. do art. 1. deste Decreto-lei.

§ 4.-Não serão permitidos degraus ou as cha
madas cunhas nos passeios e o escoamento das

agues pluviais dos predios ou dos terrenos será fei-
to por meio de- canalização, 'que passará sob os

mesmos passeios. O Prefeito Municipal de jaraguá do Sul,
Art. 5.-Nas ruas em que na data da publica- solve:

ção dêste decreto-lei já houver passeios, as novas

construções obedecerão o mesmo declive;
nas demals ruas, a declividade será de 3% e

seu nivel -Inferíor deverá coincidir com o melo-fio;
nas entradas de garages, estabelecimentos comerci
ais e tndusrrlais, será permitido o chanfrarnento do
meio-fio, medíanre prévia licença da Prefeitura.

§ único - A Prefeitura rendo em consideração
a natureza dos veículos que deverão trafegar nas

ruas e da intensidade do trafego, indicará a especie
de calçamento a ser adotado.

Art. 4- Nas ruas dotadas .de meios-fios e pas
seios, os terrenos deverão ser delas separados por
muros, gradis de ferros ou madeires de lei devida
mente pintados, com a altura minima de um metro e

oitenta (1,80), de acôrdo com a planta previamente
aprovada pela Prefeitura

,

§ 1. - Os terrenos não edífícados, que devem
ser conservados sempre llrnpos., serão obrigatoria
mente fechados por muros de um metro e oitenta

(1.80) de altura mínima..
, '§ 2. - Em terrenos ajardinados ou onde a

construção estiver recuada do alinhamento, a respec
tiva frente poderá ser fechada, em toda a sua exten

são por gradil de ferro ou madeira de lei, pintada,
sôbre base de alvenaria de bôa qualidade.

.

§ 3 -Os muros já existentes em contravenção
ao presente decreto-lei serão somente reformados
obedecendo aos dispostos nos seus disposiflvos.

Art. 5.-A Prefeitura poderá exigir dos proprie
tários a construção de muros de arrimo-sempre que
o nível dos terrenos fôr superior ou inferior ao da

.

via públi�. . �OO.OOOO��OOOO��OOOO�OOOO�OO�OOOO,OOOOOOOOOOOOOO�Art. 6.-É proibido em qualquer trecho do pas- 2;:6;:S 2;:6;:S

seio, sargera ou da via pública, mesmo em frente a 00 m B
·

cl I 00
garages, estabelecimentos comerciais ou índustrials, m �X lfl'Jn m'Clljfl'Jr 0000a colocação de qualquer obléro que impeça livre

2;:6;:S
\.I.., ..,

trânsito e o escoamento das egues digo agues plu-

��ariSte���op���:�!i�:��te�����sJ�. da Prefeitura e Ii Fabrica de Artefatos de
Im 1-;;;;-;:;-;;;;-;;;-;;;;';-;;-;;;-;;;;-;;;-':;;;·;;·;-;;;;-;;;-;;;;-;:;-;;;;-;;;;Art. 7.-Este decreto-lei entrará em vigor na 00 100

.

data de sua publicação, revogadas as disposições 00 Cobre e outros Meters � Cure seus males e poupe

em contrário. 00 � seu born dinheiro com-

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 4 �
2;:6;:S prando na

de maio de 1944. 2;:6;:S

ass.) LEONIDAS C. HERBSTER I Alambiques, Fornos, farmacia Nova

��m�anni;N�����;��� ���um� I�iran�a I
Bombas para agua etc.

Il
::;t��:�;;�.:�;.O;����

AGENTES LOCAIS 00 � rece seus artigos á

00 Rua Benjamin Constant, 433 2;:6;:S preços vantajosos.

Com'9pcial Ltda. 00 . I Rua Mal. Deodoro, 30 - JIlRIlGuA

JARAGUÁ DO SUL OOOOOOOOOOOOOOOOoomooooooooooMooooooooOOooOOOO�OOOOOOOOOO �����!!!!!!mmm!m�!!!!!mi;!�����!���m!mllmm

Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N C O l)

Matriz: I T A J A Í

OECHETO OE 6 OE MAID DE 1944

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
re- Lages e Riu do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,

Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do

Peixe, �ã(' Francisco, Tubarão e sPorto União. SUB-AGEN

CIAS EM.: lndaial, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas, ESCRI-

De acôrdo com o art. 15, item IV, do Decre- TORJOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió e Urussanga. EM

to-lei n. 700 de 28 de Outubro. de 1942, INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri
nho e Araranguá.

ANTONIO ROSA, para exercer, interinamente,
Q cargo de Zelador do Cemitério Municipal, desta Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cidade; padrão "C" do Quadro único do Município. cobranças, descontos e caução de titules de expor

tação e outras operações d e credito; passes para

Comunique-se. as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

ass.) LEONIDAS C. HERBSTER ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS

Prefeitura Municipal de jaraguá <to Sul:

RESOLVE EXONERAR:-

De acôrdo cóm a letra a)-§ 1°. do Art«, 92 do
Decreto-lei n». 700 de 28 de outubro de 1942; Alice
Silveira Murara, do cargo de professora, padrão "C"
do Quadro Unico do Municipio - (Escola lzolada
"Vitor Meireles" de Itapocu-Hansa. Comunique-se.

ASS.) Lêonidas Cabral Herbster
Prefeito Municipal.

A disposição sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias 20/0'
Com aviso previo (retiradas diarias até

1.000,00)
Deposites Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) deposjtos 'iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 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·

3 %

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

Sabados: Das 9 ás 11,00

N as suas compras
obsequio pedir
Café Mahnke

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

O d· ,I Para tirar as manchas do so-

que as Dnas ue alho. Para r�mover as

manchas do pISO de ma-

,I I. deira, usa-sé com excep-

casa uivam s8uar cionais resultados o vina-

gre branco.

É UMA .DOENÇA ."AvlsSIMA
MUITO ..ERICiOSA "ARA A FA

MíLIA IE "ARA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXIUAR NO TRATA

MENTO DbsE GRANDE I'LAGELO

USIE o

������mm���m�
Posto RUBINI Llda."1

OfiCINA fORO AUTORIZADA R. MaL Deodoro, 158

Climo remover as nódoas de
gordura de tecidos finos. M is
rurarn-se num vidro 100

gramas de terabentina, 12

gramas de alcool e 12

gramas de éter. Põe-se

essa mistura em gotas
sobre a mancha e esfrega
se com um pano seco.

Essa mistura deve ser

guardada bem arrolhada

e longe do fogo.

Propriedades do bi-carbonato.
Em pequena quantidade,

o bi-carbonato evita que
o caldo ou o leite aze

dem. Diluído em um pou
co de agua de modo a

formar uma peste e apli
cado sobre as queimadu
ras, acalma imediatamente

a dôr e evita a formação
de bolhas.

A agua do sabão conserva as

plantas. Llsa-se com resul

tados extraordlnarlos a I
agua do sabão para con

servar as plantas e !'is flo
res, Quando se tratar de

flores, as mesmas devem

ser lavadas em agua lim

pa diariamente e antes de

colocadas no vaso com

agua de sabão, cortar uni

pedaço 'do seu tálo. Com

as plantas deve-se proce

der a uma réga semanal

de agua de sabão.

íÍ::::::::�\""""""""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
{?::::::�:

�.::::::::l}::::::::::;; ::::::::::::
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::

:::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::t.�::::::::��}

!!�� Indu'stría Cerealtsta Paccíolla S. A. !IH
H�;

!H�

i���
������������;;;;CVO

iH!
:::: .Jaraguá do Sul - Telefon� N. 43 - Sta. Catarina ::::

i·:::
iH:

IIi! Eng,enho de Arroz {(São Paulo)) Ilil
n::

H:: ,

i!li Endereço telegrafíee :
" F A C C 10 L L A" H!i

::::
i:::

�iH
HH

1�1! Matriz: SÃ O PA ULO F I L I A IS: !111
11�� Rua Santa Rosa N. 286 Araquarí - Minas Gerais. ��H
::.: Telefones, 2-9151 e 0-4740 Anspolis - Goiás ::::

i:::
iH:

ng Caixa Postal, 5481 Rio de Janeiro mi

::::
ii::

II!I Compra qualquer quantidade de arroz em casca.

.

illi
fi:�::::::�··: � .....•..••.•.....•-. �

ti::::::::i·:

�.�:::::·::l}:::::::::::: :::::::::::::::
::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::!::::� :::::::::::: :::::::i:::: :::::::::::: ::::::::::i! :::::::::;:: ::::::::::::�.�:::::::l}

Jaraguâ do Sul, 13 de Maio de 1944

A SIFIU. .IE A"RESENTA SOB

INÚMERAS FORMAS. TAl. COMO:

"EUMATISM.

ESCR6FULA8

ES..INHAS
." !

FI"'I:I� ..
ÚLCII:'"

.

IECZEM" .

FEJIIIi:tAS
DARTRO.

.MANCHAS

,

)

O. Desembcrque nas Marshall

I
-,

Tropas norte

americanas lutan
heroicamente pa
ra .d omi n a r a

resisteneia japo
nesa

.

em Kwaj a
lein,

.

nas Ilhas
Marshall, o que
foi conseguido fi
nalmente. E s t e

foi um dos mais
brilhantes exitos
dos soldados de
Tio S a m, Ip o i s
pela primeira vez
cai em poder das

Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão, ,
- tI'O pas norte-a-

ou automovel.: procure esta Oficina bem aparelhada, mericanas ter-ritorio japones de an t-s d n guerra. (Inter-americana)

qU8 será atendido por hábeis profissionais em mecânica, �
.

e elétromecânica' ltil

Wl�������wm���� �;OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOI�
I

. I � ENGENHO RAU LIMITADA �
00

--
- - 00

00 Telegr. : «R AU» - Caixa Postal, 6 00
00

.

JARAGUÁ DO §UL 00

I U1GIIlIIiIIl BIE tUUROi I
00 �

E§PORTAÇA.O DE �ACBAÇA,! BA\.N.:mA� 00
00

,....... AÇU�AR E �EREAI§ EM! GERAL"
I 00

! rem sempre estóq lIH de : sal, cimento, farinha de trigo, 11
� sabão, e t.onOR prodútos coloniais. 00
00 Especialidades e.... arroz 00
00 - -FAR��LO FINO E GROSSO 7"' �
��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
.

CONHECIDO HÁ II ANOS

VENDE-SE EM TODA P'ARTE.

I

Soldados a

Na-o comprem'
G U A RDÂ OHUVAS,

•

• SOMBRINHA�

LIGAS, CINTAS, E SUSlPENSORIOS, MALAS E BOLSAS.

Uma bôa cóla para a porce
lana. Para colar definiti

varnente os objetos de

porcelana, usa-se corn efí
ciencia a cola de peixe
dissolvida em alcool.

Meterial Escolar

tem sempre em stok

LIVRARIA AVENIDA

I Dr. ,Lúcio COl'rêa
ADVOGAD®

A Prece Anles do Combale

Secção de lavagem, Deposito de �ubrificantes,
Oombustivel e Accessot-ios .

.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio,

Brunne menegotto

mericanos, e a

Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba

lhista. Consultas e pareceres. Assuntos reíerentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, 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 N V I L L E - Rua 0110 Boehm H. 210 - Fone 333.

F·ERRARIA

Fabrica de Carroças.

Ferramenta de Corte" etc.'

I

'�

ESTRADA

JARA.GUÁ DO §UL

NOVA

§ANTA �ATARINA

esposa de um

soldado, a j o e-

No dia 21 do corrente no campo da S. D.

America, terá lugar uma rodada operaria, disputan

do-se a taça oferecida pelo snr. Frederico Barrel.

Tomarão parte nessa disputa os operarios das

firmas Frederico Barrel, José' Pensteln, Francisco

Modrock, W. Weege & .Cia. Lrda., Auto Viação Ca

rarlnense e Lesemann Ltde.

lhados diante sern primeiro verificar os preços destes

artigos na casa

Bruhns - JHrH�UÓ �O Sulde um'altar
Erico

na Catedral de
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

S. Patrício, em

Nova York, Ia- Ultima Hora
zem uma pre

ce pelos seus, Rodada Esportiva
entes queridos.

(Foto da In-

ter-Americana)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO DO POVO

Uma vês mais o sr. sas salientes realizações, dos Unidos, fabrica de
Warren Lee Píerson, erni- o sr. Warren Lee Pierson aço mais perfeita dentre
nente homem do mundo fala com desembaraçada as de sua categoria. ,Ela
das flnanças dos Estados convicção. Refere-se, com é insuperavel. rembem.jna
Unidos, presidente do entusiasmo, ao desen "01- organlsaçâo social, no

"Export-Import-Bank" de vimento lndusrrlel de S. tratamento e assisrencla Loja e escritório, à rua Marechal Floriano Peixoto nrs. 54-58
Nova York, voltam a ter Paulo, depois de assina- que da aos que nela tra- Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136
amável contato com a lar que, já existe uma balham." E declara, ainda FONE 45nossa imprensa A primei� mentalidade industrialisa- o eminente banqueiro que I

=��������������������������I�ra vês foi ha poucos dias dora no Brasil, o, que é os Estados Unidos rece- a=por ocasião de uma visi- "fudamental para um povo bem, com profunda sim- ������������=�=:

� fui� a fubrica Nacio- que se lança, como est� paNa, todas as noticias ����������,������������������

nal de Motores. Agora, o por caminhos essírn tão sobre os progressos da
grande banqueiro recebe amplos". Exalta a obra nos s a industrlalisação. pratica da politica atual e I_�������_��������-
os jornalistas em seus a- de eletrificação da Soro- "Para os Estados Unidos

que é colaborar com o

W·II B' f 1pesen tos, no Palace Co- cabana, confessa-se des- a existencia de um Brasil Brasil no desenvolvimento 1 y ar epacabana Hotel, para rea- lumbrede com o Vale do forte, altamente industria de suas indusrrlas basicas,firmar-lhes o grande en- Rio Doce, que considera Iisado, só pode ser venta- tais como a fabrica de
O L A R I Atusiasmo que lhe desper- ,não um empreendimento josa." Para encerrar, com

aço de Volta Redonda a
ta o Brasil, nesta sua de ernergencía, mas uma chave de ouro, as suas companhia do Vale 'do
maravilhosa fase de pro- tarefa basica, no presente declarações, o sr. Lee Rio Doce fabrica de rno
gresso ind�strial. Inteira- e no futuro. Sobre Volta Pierson assevera qu:: pas- tores de jViação e, rnalsmente confiante no nosso Redonda o seu depoimen- sada a guerra os Esta- ainda fornecer a ôoroca
futuro, que antevê de ma to é altamente expressívo. dos Unidos estão prepa- bana 'e a Central tudo de
n.eira a mais otimist� pos- "Não ha, hoje, nos Esta- rados para continuar na quanto precisem para sua
sivel, o nosso erntnenre eletrificação." Depois dís-
hosp�de_ ass�nta esta sua

so que falem os céticos.
convrcçao nao apenas no (A. N.)vulto e na variedade das A th H h 1nossas riquezas naturais, r ur . ensc e
mas tambem na segura
orientação' do nosso go
verno e na inteligencia, na

capacidade de trabalho e
.

no espirito de iniciativa
do nosso povo. Perfeito
conhecedor dos nossos

problemas, acompanhan
do, com marcante interes
se, os nossos empreendi- Estr. Itapocúmentos, tendo podido a-

preciar, "in loco", as nos-

o Nosso Surto
Industrial

Ccsc Comercial em geral

-AÇOUG UE

Banha, Salsichas, etc.

Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul, 13 de Maio de 1944

Fabpica de Moveis Estofados
"CRUZEIRO"

Procure transforrnar �m� Xfj� seu lar num maravilhoso
e elecante mundo cheio 19"<l

��
� de encantos, beleza e

60 '�I(.:.. �
'Ih d selegância, usando os maravr

.

osos e mo er�o
mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,

dormitórios completos, salas de jantar, copas e cosinhas, etc., da

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em Jaraguá do Sul

Tijólos, Telhas e Telhões

- Prefiram os artigos desta Casa-

Rua Benjamin Oonstant, Prolongamento

II

NUNDR EXISTIU IGUJ:lL

PARA FERIDAS,
E C Z E M A 'S I

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
'FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Indústria de Lccfícíníos - Fabrica de Banha
Carnes e seus derivados

--------��._....���--------

Imporfacã_Q e
o.,_.._,._,........_........__.....,....,__.__.__.,o

"-------------,,
II Compra e venda II

II de produtos coloniais. II
II Negocio de Secos II .

II e Molhados -. Ferros e II
n artigos para censtruçãe. JI _

II VIDRACAS II
II todos os tamanhos. II
<>::=::::::::=::::::=:::::::=:::::::::::::::::<>

A.._..__ ....................._.__.....,....,,_,,__,....,....A.

v-------------ií11 Completo sortimento de: II
ti. II
ti Casemíras, II

)'1 Sêdas,. II
I Brins, ti

II Alg?dões, . II
JI Bíjeuterías, n
II Etc., Etc., Etc.

. II
<>::=::::=::=::=::=::::=:=::::::=::=::::::<>

Telefone N_ 7&

suas compras dê prelerencla aos

..
-

produtos garantidos com a M A R CA' . ljr:,:lil
Jaraguá do Sul Santa Catarina

11:><11 1><111><111><111><11(·]11><111><111><11
\ .

I'� .... 1 i 1 � .... 1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
Jaraguá do Sul, 13 de Maio de 194,(

De acordo com o artigo 28 dos Estatutos,

fica convocado pare o dia 16 do corrente, as 20

horas, em sua séde social, os snrs. associados,

para uma assernbléa geral exrraordlnarla, afim de

eleger a nova Diretoria pera o ano social 1944�45.
'Decorrido meia hora, da acima estabelecida,

si não houver .iurnero legal, eleição será procedida

com qualquer numero de socíos.
FAZ SABER aos que o presente edital, com

o prazo de quinze (15) dias virem, ou' dele conhe

cimento ti-verem, que pelo doutor Promotor Publi

co da comarca, me foi dirigida a seguinte DENUN

CIA: - Exmo. Snr Dr. Juiz de Direito da Comarca.

O Representante do Minis.tério Público, desta Co

marca, infra-assinado, VEm muito respeitosamente,

perante V. Excia; no uso das suas' atribuições, e

com fundamento no inquerito policial anexo, de

nunciar BERNARDINO FRANCISOO, solteiro. me

nor. com 20 anos de idade, brasileiro, natural dês-

, te Estado, operaria, residente nesta cidade, pelo
fato delituoso que passa a expôr: - No dia 17 de

Janeiro do corrente ano, Bernardino Francisco,

furtou uma parelha de cavalos, pertencente a Ma

thias Ruysam. Dita parelha foi retirada do compo

de futebol do «Clube Brasil,» onde seu propr ieta

rio os costuma va deixar. O acusado ·levando-ds pa

ra Garibaldi, procurava os vender, quando então

chegou o fato ao conhecimento da autoridade po

liciai: «E como assim procedendo tenha o denun

ciado cometido o crime previsto pelo artigo 155

do Oodigo Penal Brasileiro, oferece esta Promote

ria Publica a presente denuncia, que espera seja
recebida e afinal' julgada provada, para que seja o

denunciado punido nas penas do artigo citado.

Requer tambern sejam tomadas todas as diligencias
necessárias á formação da culpa, intimando-se o

denunciado para todos os termos do presente pro

cesso, pena de revelia, e as testemunhas abaixo

arroladas, para deporem em dia, hora e lugar de

signados, sob as penas da lei. Jaraguá do Sul, 20

de Abril de 1944. (assinado) Priamo Ferreira do

Amaral e Silva - Promotor Público. Rol das teste

munhas: la João Kanzler, brasileiro, maior, res De ordem do Sn r. 00-

á Est. Gar ibaldi 2a. Eugenio Wolf, brasileiro, letal', torno publico que

maior, comerciante, nes. em Garjbaldi. 3a. Alfredo no decorrer do presente

Gregorio Machado, brasileiro, maior, militar, resi- mez de Maio, procede-se

dente nesta cidade. 4a. Walter Marquardt, brasilei- nesta Coletoria; a arre

ro, maior, comeroiar-io, res em Garibaldi. 5a. Pedro cadação do imposto aci

Fuzzi, brasileiro, lavrador, maior, res. em Garibal- ma, relativo ao primeiro

di Todas as testemunhas residem nesta comarca. semestre do exercício em

E havendo sido designado o dia 29 de Maio cor-I curso.
rente, as 14 horas, para ter lugar o interrogatorio Os que deixarem de

do réo, e tendo o Oficial de Justiça certificado não pagar no praso marca

haver encontrado o réo nesta comarca, e estar em do, poderão satisfazel-o

lugar incerto e não sabido, por isso mandei passar no proximo mez de Ju

o presente edital.. pelo qual chamo e cito ao dito nho com a multa de 20'/.;

BERNARDINO FRANCISOO, para comparecer nes findo o qual serão ex

te Juizo, na sala das audiencias, no dia 29 do cor- traidos as respetivas cer

rente mês, as 14 horas, afim de ser interrogado, tidões de· dividas para

sob pena de revelia. E para que chegue a noticia ter logar a cobrança

a publico. se passou o presente edital que será a- executiva. Ifixado no lugar do costume, ás portas do Forum, Coletoria Estadual de

e puhl�ado pelo jorn�l local «Correio do Povo.» Jaraguá do Sul, 2 de
��������������������••

��_.��������

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul Maio de 1944.

aos seis dias do mês de Maio de mil novecentós e
HELEODORO BORGES

quarenta e quatro Eu Ney Franco, Escr-ivão o

subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz

de Direito da Comarca. - Está conforme o origi-
nal do que dou fé.

::;:====================�

Jaraguá do Sul, 6 de Maio de 1944

O Escrivão - Ney Franco

, A Diretoria deste simparlco Clube, têm a

honra de convidar os snrs. sacias e Exrnas. Iarni

llas, pera o baile social, que em homenagem a,nova

Diretoria e ao sexto ano de sua fundação, fara rea

lisar á noite do dia 28 do corrente.

CASA, BYLAARDT
,;Q Paraiso das SEDAS e

- TEOIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos

encontrará o maior Sortimento na

RUA DO PRINClPE - ) O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS -
ESTAMPARIA MO-

IDERNA
E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS

DEITODOS OS PREÇOS
-

IEIDlHAl llJJ]E CHIAÇÃO O Controle
de Preços
nos Estados

Unidos

PAPEL CRçPON ,

C A S A BYLAARDT

Clube Aimoré'

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado, de Santa

Oatarina, Brasil, na forma da lei, etc.

Assembléa Geral Exlraordinaria

NOVA YORK (INTER
AMERIOANA) - Os es

forços do Governo dos
Estados Unidos para con

servar baixos os preços
das comonidades estão

sendo coroadas de exito.

Segundo o "New York
Cotton Exchange Service

o numero indice de uma

longa lista de produtos
no mercado domestico

mostra um aumento de

apenas 11 por cento,
desde a entrada dos Es
tados Unidos da guerra,

enquanto que do tempo
em que a nação entrou

na Primeira Guerra Mun
dial até pouco' antes do

armisticio, os preços ti
nham aumentado 21 por
cento. A ascenção nos

preços de algodão nesta

guerra tambem foi me

nor que na outra guerra.
No atual situação, em

dez mercados do Sul,
houve apenas um au

mento de 17 por cento

em relação aos preços
antes dos Estados Unidos

entrarem na guerra, com

parado com um aumen

to de 69 por cento na

outra guerra.

Grande Baile Social

de todas as côres na

TIPOGRAFIA AVENIDA

Edital

Oouros
Oouros
Oouros

IMPOSTO
TERRITORIAL

Jaraguá
de ARNOLDO L. SCHMITT

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

COMPRA EM GRANDE ESCALA:

Bovinos - salgados e Becos,

de Suinos - frescos e salgados,
de Bezerros - frescos e salgados.

EXPORTAÇÃO:

Solas para Sapateiro - a melhor qualidade do Estado

Sola para Seleiros - Pret a, engrachada ..

Sola curtida ao chromo - para correIas espeCIaIS

Cortume

..Jaraguá. do Sul
Sta. Catarina

AJD)(ffi1f IHIIEIML
�---.�------------------------

..�

§CIHITUl1rlIEEscrivão

DO MAIS SIMPLES AO MAIS

FINO ACABAMENTO

Fornece também cadeiras tipo
««Z i p P e r e r»

RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

,...I� __
•...r

ELETRO-OFICINA FABRICA DE MÓVEIS EM

--------

IICLÕR: °sÃÖV;LL'Ã
E

ÄMIN
DO II

ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii Consêrto de Radios em geral
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA li PARANÁ H

�� «RUA GERONYMO. COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS 11 Rua CORONEL PROCOPIO GOM�S N. 856 .1
l1 -

..Joinville - !! ==================

Enrolamel';"ltos de Motores

e Dinamos

-

Empreza de Transportes "Frenzel· S. A."
JARAGUÁ DO SUL· SANTA CATARINA,

Transportes Rodoviarios em. Geral

Mantem uma bem erganísada seção de despachos junto

á Estrada de Ferro na Estação de Jaraguá do S,!I

Matriz:

Jaraguá do Sul
AVf'nida Getulio Vargas

t:J.
354

End. Telegr. : "FRENZEL"

Fones 5 e 54

Agencia Blumenau
Rua São Paulo

Fone,1414

Agencia Rio do Sul I
DOMICILfO

DOMICILIO A

•••••• - •• ! •••• 1•••••••• 1.",..c:.:':':':':':"I.t.:':':':':':'IIUr:]I,===�.IC·===011 I III I IJQ I '" I I III I

GERAL
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CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 fUN D A D à EM 1919 Telefone N. 39

ANO XXV ,- JARAGUÁ DO SUL SABADO, 13 DE MAIO. DE 1944
----------------------------------------.------.-------------------------------------

STA. CATARINA N. 1.223

nense S.A. nesta cidade.
- Tambem a - 8 com

pletaram seus aniversaries
a senhorita Elza Buck ----.-------
dileta filha do sr. Jacob
ßuck e o sr. Osmar
ôchmítr, filho do industrial
sr. Arnoldo L Schmitt.

.

Comemorou a 9 do
fluente sua data narallcla
a Sra. Anelia E. Karsten
digna esposa do Sr. Wal
ter Karsten estabelecido
com casa comercial nesta
cidade.
A 10 o jovem Antonio

Dutra, filho do sr. Alber
to Dutra e Jorge Marrar
filho do comerciante sr.

A
'

.. 1
• S. Matar.

'llversanos Hontern festejou seu

A 8 do corrente come- natalíc!o a.menina Alzi�a
morou seu aniversario .Wolf filha do sr. Eugenio
natalício o ônr. Dionisio Wolf.

A. Pereira digno agente T�mbem hontem a sra.

da Auto Viação Catari- Man� D. �ayer esposa
do indusrrlal, sr. Carlos
Mayer festejou mais uma

primavera.
Hoje celebrarei seu na- _----------------------------------__

talicio o sr. José Percrs
estabelecido com Loja de
Calçados nesta cidade,

' Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,
e o jovem Leopoldo Stahl nariz e garganta
filho do sr. Martin Stahl. Dispõe de aparelhos os mais modernes para exame

de sua especialidade.Tarnbern hoje em Coru-
pá, onde reside, vê passar I_R_l_·c_hl_ill_._,R_u_a_d_o_P_r_in_c_ip_e_._F_o_ne_,_�_34_. JO

__IN_V_I_L_L_E....,;

-----------------------------------
I

Notas Lo'caís 'd�sse inteligente cultor da seção da Praça Leonldas
ptnrura, mas, em breve o Herbster que ftca frontel-

publico Iaraguaense terá ra as estações da estrada
ocasião de apreciar novas de ferro e rodoviaria.
telas.com lindas paisagens Os serviços foram en

brasileiras. I tregues ao competente es

Felicitamos o snr. Kop- tabelecimento de arbori
mann pela magnifica ideia. cultura Leopoldo Seidel,

. . . de Corupá, o qual esta
VIsita. O nosso armgo pessoalmente diriglndo os

Seme Marrar d�u:nos o trabalhos. .

praser de uma VISIta, a- Dentro de 50 dies de
gradecendo \ a. notici� que verão estar terminados os
dernos do ernversarte de eervíços de referida praça
sua exrna. esposa. um dos mais b e los e

Abono de familia. O snr � ureis melhoramentos que
Coletor Federal pede o o ilustre Prefeito Herbster
comparecimento a sua realizou em [araguä,
repartição nesre mês, de
todas as pessoas que. re

cebem abono de Familie,
afim de preencherem for
malidade, sob pena de ser

suspenso o pagamento.
Praça Leonidas Herbster Foi

iniciada hontem a erbori-

MOleque bamba. O snr. Os
waldo Buch, Delegado. de
Policia acaba de deitar a

mão. a maís um perigoso
ladrão. E ele Alcides Fer
nandes, de cor preta, que
veio. do Paraná e aqui,
em uma noite, assaltou
diversas casas.

Habilmente inrerrogado,
confessou diversos roubos
praticados em Curitiba,
especialmente em ioias.

��oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;;
I ..JOÃO MARCATTO I
00

I
00

00 ·1 Fabrica de Chapéos de Palha 00
00 00
00 JARAGUÁ DO SUL 00
00 Rua Mal. Deodoro SjN Caixa Postal, 14 00

; ,�.
00 Comprar OS produtos dêste estabelecimento 00

; significa �
� comprar. artigos de primeira qualidade.

_ �.
.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��
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-------------------------------------------,--------------------------------------

Exposição de quadros. O snr.

Henrique Kopmann, pintor
paisagista, que esta sema

na nos deu uma visita,
está organisando uma

exposição de seus traba
lhos artisricos.

Ja havíamos admirado
na «Casa Real» desta
praça, diversos trabalhos

e Industrials REDATOR I

anunciem no CORREIO 00 POVO I
I Mario Tavares da C. Mello

Proibicão
,

Aviso que fica terminan
temente proibido caçar
nos meus terrenos sitos a

estrada Ilha da, Figueira,
não me responsebllisando
pelo que possa acontecer
aos infratores.
[aragué do Sul, Maio

de 1944
Pedro Zimmermann

ônrs. Cornerclanres

seu' 'natalício a exma ôra,
Ana Bartnikowski esposa
do sr. Silvestre Bartní
kowski. .

"CORRflO �O POUO"·
Ave. G.elulio Vargas • 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGUA 00 SUL
Estado de Sanla Catarina
ASSINATURA ANUAL
Cr$ 25,00

DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L LER

DIR. COMERCIAiS
WALDEMAR GRUBBt
LEOPOLDO REINER

:FEB BABIA

Fabriéação de Ferramentas Agricolas:·
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á.
::::�\ ..:::::
:: ::

INSTITUTO ROCHA LOURES

PETRDll·IR
111111:011

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Um transpor
te japonês de
6.000 toneladas
descansa sohre
a areia, depois
de ter sido. a

tingido pelas
bombas atira
das pelos avi-
ões america
nos. Esta foi
tirada nas pro
ximidades de
R a bau J, na

Nova Bretanha

quando Os ja
poneses procu
ravam romper
o cerco para
abastecer Rua

guarmçao ali
sitiada. (Foto
da Inter-Ame
ricana).

\

QIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médiéa--

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico. Calvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- RA lOS X-

Diretor , Médico do Hospital "São Jesé "

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
_�i��� ���__�@iiiJI�_

r clin:r!e�!�í!u:!O�!�:r�!aßta I v
Professor Catedralico de Biologia do Inslittulo de Educação de Florianópolis

IEx-Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

.

Hospital de Caridade de Florianópolis.
.

Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

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

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATA�INA

LAYANDO-SE COM O SABÃO

"Virgem E 5P e a icl i d ade'
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile

'ECONOMISA-SE TEMPO E DINHEIRO .

(Marca Registrada)
, c:,t>-ßÃ� �tRCt!lf

• •

, ESPECIALIDADE

.............................1 .
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


