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- GERALDO N. SERRA
(Da dir. da Ass. Paulista de Imprensa)

e o marechal de campo decisiva irrupção em Se-EI' MErwin von Rommel, "A dã, na Batalha da Fran- I

n ace a-
raposa do Deserto". ça, em 1940. Mas, nessa

O general Bernard L. época, Montgomery co- tri-monialMontgomery, que pôs a mandava apenas uma
Grã Bretanha e os alia- divisão e, mesmo depois
dos no caminho da vító- da evacuação de Dun
ria quando venceu' a querque, quando ele se
batalha de El-Alameín, tornou comandante das
dirigirá os . aliados nos defesas do sudoeste da

de poder de centralização estágios de abertura da Inglaterra, o mundo co
industrial, comercial. eco- segunda frente na Eura- nhecia pouca coisa a seu
nôrnico, educacional e pa Ocidental, contra o resp e ito. Um estranho
militar homem que ele derrotou capricho do destino le-
Nacionalizar sern dlssí- no norte 'da Africa: o vou-o, porém, ao coman

dios e complicações polí- marechal von Rommel. do do VIII exército bri
'tícas Jfí}ernas, são os en- Montgomery costuma- tanico, aquele grupo desinartl�ntos eficazes do va sentar-se para medi- guerreiros do des e r t o
Estado Novo. tar em silêncio no- seu saudoso de seus lares,

Já perfeitamente errei- quartel-general móvel que estava avançando e
gado na compreensão de no deserto ocidental da recuando através do de
todos os brasileiros, o Africa e tentar descobrir serto da Líbia, durante
Estado Novo, foi sern du- o que se passava no es- dois anos, numa tentatí-
vida alguma, a salvação píríto do homem cuja va de expulsar as forças gítadas águas do Canal
da Unidade Nacional. fotografia se encontrava do eixo ítalo germânico da Mancha.
. Particularmente, o Es- na parede á sua frente: da África. Mas todas as Rommel e Rundestedt
rado Catarinense, que vem Rommel. O resultado foi tentativas havian falha- declararam que suas de
seguindo a trilha de na- a primeira grande der- do. Montgomery tomou fesas são inexpugnáveis.
cionalização muito bem e- rota dos alemães depois o comando porque ou- Admitiram que as forças
videnciado pelo novo re- de Estalingrado. tro general britânico ta- de Montgomery "pode
gimen, tem, satisfatória- Esses dois homens são, leceu num desastre de rão" desembarcar nas
mente, dado provas elo- indubitavelmente as mais aviação quando estava praias e avançar uma
quentes de testemunho vo- es pet a culares figuras de viagem para tomar a pequena distância pararado a esta emergência surgidas nesta guerra e, tarefa a seu cargo. Mont- o interior, mas dizem puede real grandeza á Pá- por acaso, eles estive- gomery : finalmente de- os invasores nunca pode
tria, na defeea da forma- ram fazendo a mesma sempenhou-se de sua ta- rão sobrepujar o esma
ção de cidadãos úteis pa- coisa, preparando seus refa da forma que todo gador poderio das forças
ra a vida polítice e social respectivos países e exér- o mundo conhece. que Rommel organizoude nosso país. citos para os sacrifícios Hoje, Montgomery e e que constitúe a [à de-
O lnrerêsse que todos e terrores das campa - Rommel - os velhos ad- cantada Forta�eza Euro

os dirigentes municipais nhas que travarão para versários da África - per- péa de Hitler. Montgo
vêm dispensando a sabia terminar esta conflagra- manecem em suas res- mery é, por outro lado,
orientação do snr. Inter- ção mundial.

. pectivas "linhas de fren- incentivado pela coníí
venror Federal, Nerêu Ra- Von Rommel destacou- te", exhortando suas 'tro- ança que o levou de El
mos, no seatido da na- -se pela' primeira vez pas a "desafiar o ínímí- -Alameín a Tunis e, em
cionalização, pa.rticula�- quando dirigiu uma po- go". Desta vez sua fren- seguida, atravéz da Sící-

O momento nacional, ção de 1950, estava ador- m�n.te, a do. ensino p.n-. derosa força blindada na te de batalha são as a-l lía para a Itália.
êxige de todos os brasi- mecida e acontoada pelo I mano,

alfebetísendo a 10-

Ieiros, um pensamento po- Brasil em fóra, jogada ao fancia, dentro das diretr�
lítico uno e lnquebranta- léo das cubiças e de in- zes do Estado Novo, mui
vel, sern o que, a Unida- tereêsses indivlduais Dor- to tem contribuido para a

de Nacional, não encon- que, especialmente," nos formação de u.ma moci
trará elementos para ele- três Estados sulinos Pa- dade de mentalIdade na

var a situação política de rené Santa Catarina e cional.
nosso país ao pincaro de Rio 'Orande do Sul, por Ainda, ha bem po�co As felicitações que re

tradições honrosas aus- força de um eleitorado ternpo, lendo o maruríno cebemos pela data ani
cultando aos legítimos in- quási na maioria de des� "Jornal de Ioinville", se versaria do "Correio do
rerêsses que norteiam os cendêndia alienlgena re- me deparou uma nota 4ue, Povo", são prova indes
destinos de nossa coleti- presentava uma força pa- lustisstrno seja ressaltada cutivel do conceito em
vidade. ra eleger representantes aqui� em a qual, tornava que é tido esta folha.
Muitas cidades rnargi- às assembleias políticas publico que o snr, 1°. Te- O comercio e a índus-

nais reutas, que se acha- não se conformando co� nente Leônidas Herbster, tria local, os assinantes
vam ao ostracismo por Lriciatlves de leis que os dinâmico Prefeit? Municl- e o grande circulo de
seus vanos dlrigentes, obrigassem a falar meto- pai de Iaragué do Sul, sinceros amigos deram
sem que se preocupassem dicamente o belo idioma por disposição de um de- seu testemunho de que
com o dogma político de nacional e, por conseguín- creto municipal, criava estamos cumprindo nos

nacionalização tão bem te, tocando de forte as uma Escola Noturna, al- so dever na deíeza do
evidenciado pelo preclaro suas convições raciais. fabetisando vários operá- interesses do municipio
Presidente Doutor Getúlio Fazia-se mister salvar rios que durante o dia Ia- e da coletividade geral.
Vargas, semeavam no ârn- o Brasil ás mãos dos a- butam nas fabricas e só Aos que nos auxiliaram
bito nacional, o germen burres chefetes e políticos, á noite lhes é possível com anuncios e pessoal
de um problema de mino- assegurados por uma pleí- dedicar-se a aprendizagem mente ou por mensagens
rias raciais, influênciando, ade de elementos interes- de nossa língua vernacu- I escritas nos cumprimen
sobremodo, no retarda- sados nos empregos pú- Ia. taram, externamos aqui
mento da nossa consrru- blícos. Portanto, ao snr. Pre- nosso reconhecimento.

.

ção política nacional. I Mas, não tardou muito fei.to L�ôi�idas Herbster, Um registo especial
O esquecimento a esta para que o Brasil se li- seja regIstado nestas co� merece a mensagem de

necessidade nacional - A vrasse dêsse circulo vi- lunas, as mais calorosas felicitações que recebe
Nacionalização, únicamen- cioso e nocivo a bôa fêlicitações como orienta- mos do revdmo. D. Pio
te, cabiam culpa, ha al- marcha da política nacio- dor se�u.ro e_ iII?pecavel Freitas, Bispo da Dioce
guns maos brasileiros que nal, para se tornar o que na admmlstraçao Ja�ag�a- se a que pertencemo� e
se não preocupavam em hoje é, - um Brasil culto ense: pelo seu p�eyJ!egla- que, pelas suas virtudes
centralizar em seus com- acreditado junto às diver' do tmo de admmlstrador e alto grau de cultura,
plicados problemas de ad- sas representações diplo- que vem norteando o mu- muito nos estimula paraministradores o educar maticas mundiais. nicípio através de diretri- continuar na obra quenos costumes nacionais a E, assim, aconteceu em zes, que têm o consenso estamos levando a efei
nossa historia . pátria e 1930, chefiando o movi- unânime e seguro de seus to. Eis a carta do ilus
com mais aduidade a a- mento revolucionário, sur- municípes. trado Ministro de Deus:
plicação de nossa Iingua gia a frente da vitoriosa Jaraguá do Sul, "Ainda que tarde envio
nacional. revolução, a figura incon

em 11-5-944 minhas felicitações pelo
E, assim, a nacionali- fundivel de Getúlio Var- 25°. aniversario do "Cor- Uma folha ,do Rio 0-

zação, antes da Constitui- gas, formando um Brasil Clemenceau do Amaral e Silva reio do Povo". Este lapso cupa-se da brilhante vi

Homens Uteis
Robespierre, celebre politico francês do

seculo XVIII, apelidado por Marat "Incorrup
tível" por sua vida irrepreensivel, expres
sou-se, certa vez, a respeito dos homens da
seguinte forma: "ha alguns homens uteis, po
rem nenhum necessario».

Sem pretendermos refutar o pensamento
do famoso revolucionario, somos, entretanto,
de opinião quasi que contrária.

A nosso ver, todos 0,5 homens são .uteis
e até necessários, mesmo aqueles cuja men

talidade se assemelha a do carangueijo, que
na impossibilidade natural de atacar de frente
os seus contendores, rasteja na ânsia 'írreprí
mivel de alcançar-lhes os calcanhares, o que
raras vézes consegue.

Servem para que se possa fazer uma

exata distinção entre bons e maus.

Quando na penumbra, acobertados pelo
anonimato ou em voz baixa, se entregam á
faina sinistra de criticar para demolir as rea

lizações daqueles que até a existencia lhes
desconhecem, fornecem, esses detratores, com
o seu descomedido despeito e o espirito de

. inveja que lhes é peculiar, ao publico, de
monstração da mais inconformada admiração
pelas suas vitimas.

Provam o valor ao mesmo tempo que
tentam destrui-lo, mirando os calcanhares que
nem sempre estão ao alcance de suas limita
das forças.

E vão assim, esses homens que tambem
são uteis, triste utilidade, através de suas apa
gadas existências, prestando o seu servicinho
á sociedade que em paga lhes vota, apenas,
um profundo desprezo.

M. T.

o Problema' do
Nacionalizacãó

,

e Educacional.

DOIS VELHOS
ADVERSARIOS

Dois velhos adversári
os estão se preparando,
novamente, para travar
a batalha que decidirá
os destinos da Europa.
São eles "sir" Bernard
L. Montgomery, o famoso
"Monty de El-Alamein"

Professoras
do Paraná

na.

Á caravana chefiada
pela distinta educadora
professora Emília Dantas,
diretora da Escola de
Professores de Ponta
Grossa, desejamos felis
permanência em sua cur

ta estada entre nós.

Hoje terá lugar o en

lace matrimonial. da se

nhorita Thereza Schmitt,
dileta filha do industrial
Arnoldo L. Schmitt e de
sua exma. esposa dona
Otília Prim Schmitt, com
o snr. Juliano Stínghçn,
industrial nesta cidade
e filho do casal Fran
cisco Stinghen-Julia Ma
thedi Stinghen.
Ao jovem casal apre

sentamos nossos votos
de felicidades.

toria obtida por uma e

gua crioula de Santa Ca
tarina, a «Saltarela,»
nascida na cidade de
Blumenau, na Granja
«Tres Figueiras,» de pro
príedade do esforçado
«turfmann» Sr. Adolfo
Schmalz.
A importante «REVIS

TA DO TURF,» estampa
e cliché desse lindo ani
mal que acaba de hon
rar a equinocultura ca

tarinense, pois demons
trou achar-sé esta, em

nosso Estado, em condi
ções muito apreciaveis!
Tomaram parte nessa

grande corrida noventa
cavalos e cincoenta e

guas que haviam se a

presentado no Hípõtro
mo da Gavea, perante
milhares de assistentes.
Entre os animais ha

viam nacionais, inglezes,
uruguaios e argentinos.
«Saltarela,» galharda

mente, venceu todas
suas contendoras!
Esta grande vitoria

«barriga-verde» deve ter
enchido de orgulho o

estimado cavalheiro Sr.
Adolfo SQhmalz, bem
como ao nosso Interven
tor Dr. Nereu Ramos,
que sempre estimulou
aquele posto, o qual vi
sitou por diversas vezes.
Nossas sinceras felici

tações ao Sr. Schmalz.

AINDA O ANIVERSÁRIO DO
CORREIO DO POVO'

de tempo na existencia
de um jornal representa
um acervo incalculavel
de lutas, de energia e

de tenacidade. Devem se

sentir satisfeitos os que
tiveram tal tenacidade.
Com minhas felicita

ções os votos de mais
25 anos de ritmo e de
progresso.
Joinville, 17 - 5 - 1944.
(ass.) Pio Freitas.
A S. Excia. revdma.,

os agradecimentos do
"Correio do Povo".

Uma gran
de Vitória
."Barriga
Verde"

o Posto Zootec":
nico "Granja Tres
Figuei ras" mostra
a sua grande efíci
ClenCla no Hipó-
dromo da Gàvea,
no Rio de Janeiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLU BE AIMORÉ !EJD)lll[Al

O Doutor Ary Pereira Oliveira Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Catarina, Brasil, na forma da lei etc>

Faz saber a todos os que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de trinta dias vi
rem ou dele conhecimento tiverem ou interessar
possa. que, findo esse prazo, há de ser arrematado

por quem mais der e maior lance oferecer, no dia
20 de Junho proximo vindouro, as 10 horas da

manhã, o bem penhorado a Selma Bosse dos San

tos, na ação executiva fiscal que lhe move a Fa
zenda Estadoal, a saber: -:

� -

Um Terreno à Estrada do Funil, nesta comar

ca, fazendo frente nas terras de José'Martins da

Silva, fundos com terras de Egidio Machado, de

um lado com a Estrada do Funil e de outro lado
com o loto n-. 2.895, contendo a área de mais ou

menos 343.000 metros quadrados, avaliado em

Cr$, 3.200,00; cujo bem' constante do auto de se

questro e auto de avaliação, de . folhas dos autos

da referida ação executiva, será levado em primei
ra praça em hasta publica, pelo valor da avaliação,
isto é, por Or$ 3.200,00 (três mil e duzentos cru

zeiros.) Assim será o referido bem arrematado por
quem mais der e maior lance oferecer, no dia
hora e lugar acima mencionados, podendo o mes

mo ser examinado por quem interesse tiver, a Es
trada do Funil, onde se acha localisado dito bem.
E para que chegue a noticia ao conhecimento de

todos, se passou o presente edital que será afixa
do ás portas do Forum, e publicado pelo jornal
local «Correio do Povo,» Dado 9 passado nesta ci
dade de Jaraguá do Sul, aos 'dezesete dias do mês

de Maio do ano de mil novecentos e quarenta e

quatro. � Eu Ney Franco, Escrivão o subscrevi,
(assinado) Ary Pereira Oliveira Juiz de Direito da

Oomarca Está conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, '17 de Maio de 1944

O Escrivão NEY FRANOO

1'I0"a Diretoria
Na eleição realisada no dia 16 do corrente.

foi eleita e' imediatamente empossada a nova Di
retoria, que dirigirá esta prestigiosa sociedade,
no ano social de 44-45, ficando a mesma assim
constituida:
Presidente de Honra -

Presidente
Ney Franco
Ten. Leonidas O. Herbs-
ter (reeleito) _

Valdemar Grubba "

Mario Tavares (reeleito)
e Dr. Priamo Ferreira
do Amaral
Dr. Valdemiro Mazurech
en, Osvaldo Buch e Ber-
nardo Grubba Junior.

Para Ö .cargo de Tesoureiro, foi convidado o Snr.
Luiz Gomes e para Secretario o snr. Oscar Meister

Vice dito
Oradores

Conselho Fiscal

Grandioso Baile Social
, Para o grande baile social, em homenagem

a �ua ;nova Diretoria e a data de sua fundação,
rema Já o maior entusiasmo entre os associados
deste simpatico Clube. O mesmo será realisado á
noite do dia 28 do corrente (domingo) e será a

brilhantado com a presença do otimo jazz Perú,

ELETRO-OFICINA
Enrolamentos de Motores

e Dinamos

Consêrto de Radios em geral
Rua CORONEL PROCOPIO GOMES N. 856

N. S. do Caravagio
Domingo, 28 de Maio

Realizar-se-á a tradicional

Fésta Popular
na Capela de N. S. do Rosario em

em honra, á N. S. do Caré\,vagio, constante de

MISSA CANTADA pelo \
Côro Seminarista de Corupá.

Tombola, Leilão de prendas,
Roda da fortuna, Rifas, etc.
Suculenta Ch,urrascada.
Bebidas, Café, Dqces.

BÖA MUSICA·

Retorcida,

A Comissão de festeiros convida as Exmas.

e povo em geral.
autoridades

P A R A F E-R I DAS,
E C Z E MAS,
I N F LA M A ç Õ ES,
COCEIRAS,
F R I E I R. AS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGUI=IL

IMPOSTO
TERRITORIAL

De ordem do Snr. Co
letqr, torno publico que
no, decorrer do presente
mez de Maio, procede-se
nesta Coletoria, a arre

cadação do imposto aci
ma, relativo ao primeiro
semestre do exercício em

curso.

Os que deixarem de
pagar ne praso marca

do, poderão satisfazel-o
no proximo mez de Ju- _

nho com a multa de 20'/.;
findo o qual serão ex- �----------- ,-------�

traidos as respetivas cer- E M J O I N V I L L E
tidões de dividas para procure

;�ec��i�!�- a cobrança HOTEL TROCADERO
Coletoria Estadual de AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

Jaraguá do Sul, 2 de ASSEIO - MORALIDADE
Maio de 1944. HOTEL - BAR - RE�TAURANTE
HELEODORO BORGES

Escrivão

Edital

t

É UMA DOENÇA caltAvlSSIMA
MUITO P'ERI(iOSA PARA A FA

MíLIA E ,.ARA A ItAÇA. COMO

��N������������...z::��
US. o

In f] i[II]I:[Il�II; IüJ
A SíFILIS SE APRESENTA SOB

INÚME_RA. "ORMAS. TAIS COMO:

ItEUMATISM.

ESCR6FUUW
ESPINHM

FisTU�

'ÚLCIEIt_
IECZEMd

FlEItIDM

DAItTROS

MANCHA.

�

AGRADECIMENTO
Comuqlcarnos á todos parentes, amigos e

conhecidos, que Deus o onipotente sobre vida
e morte houve por bem de recolher deste
mundo para a eternidade celeste ne segunda
feira, dia oito de maio ás quatro e meia horas
da tarde nosso querido filho, irmão, cunhado
e tio.

U ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ I' ANOS

VENDE-SE EM TODA PARTE.

Oswaldo ,KU,ßn
depois de dose anos e tre� mêses de graves
sofrimentos na idade de 13 anos 9 mêses e

16 dias.

Agradecemos tarnbern todos, que' presta
ram-nos seus auxilios nas ultimas horas e

acompanharam o enterro, Cantaram e decora
ram a sepultura. Agradecemos ainda ao ônr.
Vigario Schneider pelas confortadoras pala
vras na casa e na sepultura.

Rio Oerro, 8 de Maio de 1944

Em nome da familia

Gustavo Kühn

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

.

Faz saber a todos' os que o presente edital de

leilão, com o prazo de dez dies virem ou dele co

nhecimento tiverem ou interessar possa, que. findo
esse prazo, hão de ser arrematados por quem mels

der e maior lance oferecer, no proximo dia 51 do
corrente mês as 10 horas da manhã, os bens per
tencentes ao finado Aristides Costa, na Ação de Ar·

recadação dos bens do mesmo finado, e que são os

seguintes:
_

1. � Um relogio, avaliado em 50,00; 2. - Uma
navalha avaliada em-l0,00; 5. - Um canivete, avalia
do em 2,00;' 4. - Uma capa Oriental, avaliada em

50,00; 5. - 26 peças diversas de roupa usada, ava

liadas' em 10,00; 6. - dois vidros de extrato, avalia-

I dos em 5,00; 7. - Um espelho, avaliado em 2,00;
8. - Uma lanterna de mão avaliada em 5,00; 9. - duas
malas de mão, avaliàdas em 10,00; 10.. Um violão
avaliado em 10,00. Total o.s 154,00.-

Cujos bens constantes do auto de arrecadação
e auto de avaliação de folhas dos autos da referida

ação de arrecadação de bens, serão levados em has
ta publica de venda em leilão pelo preço da avalia

ção, isto é, Cr$ 154,00 - cento e trinta e quatro cru-
,

zeiros. Assim serão os referidos bens arrematados

por quem rnais der e maior lance oferecer, no die,
hora e lugar acima mencionados, podendo os mes

mos serem examinados por quem interesse th er, ne

residencia do sr. Arnoldo Krueger, Depositario PÚ

blico, onde se encontram deposirados ditos bens. E

para que chegue a noticia ao conhecimento de todos
se passou o presente edital que sera afixado no lu

gar de costume, ás portas do Forum, e publicado
pelo jornal local «Correio do Povo». Dado e passa
do nesta cidade de Iaragué do Sul, aos oito dias
do mês de maio do ano de mil novecentos e qua
renta e quatro. Eu, Ney Franco, Escrivão o subscre

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

.

[aregué do Sul, 8 de Maio de 1944

O Escrivão NEY FRANCO

RUA VISCONDE DE TAUNAy)\T. 185

,. �

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 Contra Dôr de Cabeça TUrm,-n'O'1- termina a dôr

L Alameda Rio Branco - Caixa Postal, 47
t:

•

•

I
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Hoje, no Salão Buhr o grande, enconlro dos quinteíos �aep.en
dí X Perí. nu:ma inleressanle parlida. de, bola ao cesto, AlDa
nhõ, na praça de desporlos da rua Abdon Balisla, a sensa

cional peleja, de [uteból. que ve:m sendo esperada com

grande ansiedade nos meios esportivos de Ja;raguá, por tratar-se da
visita do' forte, esquadrào "Leão da Serra", que deverá enfrentar o

não menos valoroso conjunto do Baependí detentor de um bom cartaz.

�c·o R R E 10 O O P'O V O
Caixa Postal, 19 FUN D A. D O EM 1919

STA. CATARINA N. 1,224

Telefone N. 39
----------------------------------------------------------------------------------

SABADO, 20 DE MAIO DE 1944ANO XXV - JARAGUÁ DO SUL

P e r i Geraldo ·,))�=::......"==,Ll'1arquardignome de «Leão da Ser- assás agradavel, e que 'IE lir 101' tP § 11" lf1\
ra», e levando-se em vem pôr a prova o es- Designado para de- 11 � lL \lJ.I
conta o cartaz de que pirito desportista e en- sempenhnr seu concurso ---------------------------.------

é detentor o Baependí, tusiasta de um comer- na matriz da firma H.
tudo induz a crêr seja ciante local, desejoso de Jordan S.A.-Comér0io
renhida a peleja e de contribuir para o maior e Indústria, de Joinville,
verdadeiro entusiasmo a interesse mais aiiíma- deverá seguir para aque
tarde de d0I!lingo� que ção pelo salutar esporte la cidade, dia 22 deste
nos proporcionara um da pelota, entre os nos- mês, onde fixará resi-
espetaculo digno - de

I so� rapazes. dencia, o snr. Geraldo
nota. , E que, segundo esta- Marquardt. J Á R A G U A
Não pomos dúvida em mos informados, acaba o Moço distinto que sou-- :::::'. .

,

....::::

que aguerridamente, ca- snr. José Lindolfo Bor- be'grangear a' simpatia ::��� ;;

da qual reivindicará pa- ges, proprietario da con- de quantos com ele tive-
ra si a palma da vitória ceituada «Farmacía Ja- ram oportunidade de tra- --------------------------------

procurando os adversa- raguá,» de entrar em tar; deixa o snr. Geraldo Na-O comprem' G U A R D A CH U V A S,
rios sobrepujarem-se um negociações com uma Marquardt inúmeros ami- • SOM B R 1- N H A S,
ao outro, fazendo [us, firma de S. Paulo, para gos, entre os quais nos LIGAS, CINTAS, E SUSPENSORIOS, MALAS E BOLSAS.
desse modo, aos titulos a aquisição de uma taça perfilamos.
de que são portadores, de elevado custo, preten- Presidente de Honra da
cujo brilho não desejam dendo aquele senhor se- Associação Atlética Bae
ver diminuido ou siquer ja esta disputada entre nendí. nada mais justa Erl-COofuscado. os clubes locais, em um lhe prestassem seus co-
Do Perl, sabemos vir torneio, ou jogo melhor legas de diretoria e as- RUA CEL. -EMILIO JOURDAN N. 62

integrado por elementos das três. socíados, signifcativa ho-I _

de valor, que em suces- A concretizar-se tal menagem, que se tradu-
sivas pelejas têm de- informação, antecipamos ziu por momentos de a-

�oonst���ju:�� o �:���J� re�ic��;gesPa:��el�os��� rraer:ngteea.veJec��:ívà� e�or� "��mnarl�ia �a�i�nal a� ��nUrJ� I nirarln, abaquear· adversarios de nhor, certos de que, co- P � P H
renome., Do Baependí nôsco, estarão todos os

outro tanto podemos di- desportistas de Jaraguá,
zer, e em apoio de nos- com os quaís nos con-

sa asserção aí estão os gratulamos. .

fátos, sobremaneira elo- J. S.
quentes, a atestar a per
feita" fórma dos seus

atlétas.

Preço de Ocasião Brasileiros X Uruguaios
, .

'Vende-se um terreno Nos jogos _realizados I res pela contagem d� 6
ótimo para arroz. entre os selecionados do a 1 e 4 a O, respectiva-
Tratar com NEME AN- I Brasil e do Uruguai. que mente.

,

TONIO TOBIAS.
I tiveram lugar em Rio e A renda no Rio foi de

Rua Preso Epitacio I em São Paulo, os brasí- Cr$ 464,000,00 e em São
Pessôa, 652. leiros sairam vencedo- Paulo de Cr$ 576.020,00.

Baependí x
Conforme já é do co

nhecimento dos nossos

leitores, realizar-se-á
hoje a noite o grande
encontro dos quintetos
do Baependi e Perí, nu

ma interessante partida
de bola ao cesto.
Amanhã, na praça de

desportos da rua Abdon
Batista, defrontar-se-ão
as equipes principais do
Baependí e Perí, numa

brilhante demonstração
pebolistica que porá à
prova os recursos técni
cos e o valor dos inte
grantes de ambos os

quadros.
Tratando-se de um con

junto afamado, como sóe
ser o Perí, qu\') justa
mente mereceu o co-

Sociedade
Esportiva
Guaraní

Esta símpatíca- socie
dade proporcionará no

vamente aos seus inu
meros associados, do
mingo, 28 do corrente
um Grande Baile Social
o qual terá legar em

sua séde social (Salão
Sohn) e terá o concur

so do exelente Jazz )Caramurú de Joinville.

Aproveitando o ensejo
não se nos dá cientifi
quemos os nossos des
portistas de uma noticia

Falando em nome dos
presentes, usou da pala
vra o snr. João de Sou
za, 10• secretário da A.
A. 'Baependi, que produ
ziu uma bela oração, que
por absoluta falta do es

paço deixamos de pu
blicar.

Comprem artigos bens

na

Coso "ntonio lo�iHS I

N as suas compras
obsequio pedir
Café Mahnke

Material Escolar

tem sempre em stok

LIVRARIA AVENIDA

Dr. Lúcio Cappêa
ADVOGAD@

Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba
lhista, Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, r�
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 Dilo Boehm H. 210 - Fone 333.

Fabricação, de Ferramentas Agrioolas :

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

sern primeiro verificar os preços destes
,

artigos na casa

Bruhns - JHrH�UÓ �O Sul

AGENTES LOCAIS

Comgrcial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

o Pnr aiso das SEDAS e

TECIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em t:3êdas e Tecidos Pinos
encontrará o maior Sortimento na

ICASA BYLAARDT

CASA BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS

DEITODOS OS PREÇOS

Grande

Luta Sem Yreguas
Empre-s-a-Ame-.,-ri-c�nópolis -I�Séde em São Paulo Diretor-Proprietario Agência no Rio de Janeiro

Rua Senador Feijó n. 205 DR. AFFONSO DE O. SANTOS Rua Ramalho Ortigão 11. 9 I
8'. andar 2'. andar IFundada em 1921 '- Carta Patente N. 32

Resultado do sorteio realizado em 29 de Abril de 1944.Sob] torrencial
aguaceiro 'ßolda
dos estaduniden
ses lutam no Ca
bo G li u ce st e r
contra os fascis
tas nipónicos. Os
sucessivos exitos

Inorte-americanas
na area do Paci
fico constituem a

Imelhor prova do
valer dos abne- ------'----.-----'----------------�)-o sorteio do mes de Maio realizar-se-á no dia 27, às 16 horas,
gados soldads de na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940.

Tio Sam. Entram-e-m-s-o-rt-ei-o-so-'m-e-nte os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com o re-

(Inter-Americana) gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal II.

Affonso de O. Santos - diretor-proprietário '

Plano Magno - Mensalidade Cr.ê 5,00
Numerações Premiadas

1°. PREMIO: 7729 Nos I'. premio 729 Um imóvel no valor de:
3'. premio 421 Cr.$ 100.000,00

2°. PREMIO: 4802 2'. premio 8 O 2 Um imóvel no valor de,
3'. premio 421 e-s 20.000,00

5°. PREMIO: 8421 4'. premio 032 Um imóvel no valer de :

3'. premio 421 Cr.$ 10.000,00
4°. PREMIO: 7052 5'. premio 818 Um imóvel no valor de:

3'. premio 421 Cr.s 5.000,00
5°, PREMIO: 081 8 Centena 729 Cr.$ 100,00 - Centena 927 Cr$ 50,00

Unidade 9 isenção da mensalídade de Maio prox.

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

FAZ SABER aos que o presente edital, com

o prazo de quinze (15) dias virem, ou dele conhe
cimento tiverem, 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 Ministério 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 costumava deixar. O acusado levando-os 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 Codigo Penal Brasileiro, oferece esta Promoto
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 tambem sejam tomadas todas as diligencias
necessárias á formação .da culpa, íutirnando-se o

denunciado para todos os termos do presente pro
cesso, pena de revelia, e as testemunhas abaixo
arroladas, para deporem em d ia, 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

á Est. Garibaldi 2a. Eugenio Wolf, brasileiro,
maior, comerciante, ras. em Garibaldi. 3a .. Alfredo
Gregorio Machado, brasileiro, maior, militar, resi
dente nesta cidade. 4a. Walter Marquardt, brasilei

ro, maior, comerciario, res em Garibaldi. 5a. Pedro
Fuzzi, brasileiro, Javrador, maior, res. em Garibal
di Todas as testemunhas residem nesta comarca.

E havendo sido designado o dia 29 de Maio cor

rente, as 14 horas, para ter lugar o interrogatorio
do réo, e tendo o Oficial de Justiça cer tificado não
haver encontrado o réo nesta comarca, e estar em

lugar incerto e não sabido, por isso marrdei passar
O presente edital, pelo qual chamo e cito ao dito
BERNARDINO FRANCISCO, para comparecer nes
te Juizo, na sala das audiencias, no dia 29 do cor

rente mês, as 14 horas, afim de ser interrogado,
sob pena de revelia. E para que chegue a noticia
a publico, se passou .o presente edital que será a

fixado no lugar do costume, ás portas do Forum,
e publicado pelo jornal local «Correio do Povo,»
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul
aos seis dias do mês de Maio de mil novecentos e

quarenta e quatro Eu Ney Franco, Escrivão o

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

Jaraguá do Sul. 6 de Maio de 1944
O Escrivão -- Ney' Franco

A fama do PEITORAL
DE ANGICO PELOTEN
SE acentua-se nos prorn
tos e radícaes curativos
operedos na humanidade
a todos os momentos. Ar
testo que tenho usado não
só para mim, como tarn-
bem para as pessoas de EDITAL N. 1342

minha familia, o podero- Fides Augusto Bor-
so PEITQRAL DE AN- chardi e Herta Harmel
GICO PELOTENSE pre- Ele, brasileiro solteiro,
parado pelo habil phar- lavrador, nasceu em ßlu
maceutico sr. dr. Domin-

menau em catorze de
gos da Silva Pinto, con-

março de mil novecenros
tra constipações, bronchi-

e vinte e quatro, domici
tes, etc. do que tenho ti- liado e residente no mu
rado sempre otirnos re-· nicipio de Blumenau em
sultados. E por ser ver- Rio do Testo, sendo filho
dade firmo o presente e legitimo de Frederico
assigno.--Pelotas. Borchardt e de Ana Ven-

, Jeronymo Corôoso Fernanàes dorff.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu ernBlu
menau em dezesete de ju
nho de mil novecenros . e

vinte e cinco . domicilia
da e residente nesre dis
trito em Rio do Serro,
sendo filha legitima de
Julio Harmel e de Alma
Llermann Herrnel.

Iaragué do Sul
10-5-44

EDITAL N. 1545

Alfredo Gotisch e Elia
'Graper,

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nasceu em [ara
guá do Sul em vin.ti: de
Maio de mil novecerifos e

vinte, domiciliado e resí

o pEITORAL
DE AI'IGICO

O abaixo assignedo,
conselheiro municipal e

capitão da Guarda Na
cional: arresta que tem si
do usado pelas suas filhas
o PEITORAL DE ANGI
CO PELOTENSE prepa
rado pelo habil e conhe
cido .. pharrnaceutlco dr.
Domingos da Silva Pinto
obtendo sempre rapido a

proveitamento em casos

de tosses, constipações e

outras enfermidades seme

lhantes.
E por ser verdade passo
o presente, que assino com

o maior prazer Pelotas
Felicissimo Manoel A

marante.
Confirmo estes ertesra

dos, Dr. E. L,. Ferreira
de Araujo. .

/

(Firma reconhgcida)
Licença N. 5 [I de 26 de

Março di' 1906
Deposito gerà!: Laboratorio
Pt'Ít'lral dl' Angico peloteuse
P, lutas - Rio G do Sul
Vende-se em toda a Parte

Proibição
Aviso que fica terminan

temente proibido caçar
nos meus terrenos sitos a

estrada Ilha da Figueira"
não me responsabllísando
pelo que possa acontecer
aos infratores.
laragué do Sul, Maio

de 1944
Pedro Zimmermann

Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil <lo 10, Distrito da
Comarca de [araguã de Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,

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

habilitarem para casar-se:

Reinhold Ucker e Ma
ria Gadotti.
Ele, brasileiro, solteiro,

padeiro, nasceu em Blu- E para que chegue ao conhe

menau em nove de setern- cimento de todos mandei passar o

bro de mil novccentos e presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde

vinte e um, domiciliado e será afixado durante 15 dias.
residente neste distrito em Si alguem souber de algum
Retorcida, sendo filho Ie-I i!11pedim�nto, acuse-o para «s

girírno de Alberto Ucker fins legais,
e Berta Vogt Ucker: ARTUR MÜLLER, Oficial

Ela, brasileira, solteira,
domestica, nasceu em

Timbó em vinte e um de

junho de mil, novecenros

e vinte e rres, domicilia
da e residente nesre dis
trito em Retorcida, sendo
filha legitima de Emilio
Gadotti e de Rachel. Ga
dotri.

dente neste distrito em

Ribeirão Grande do Norte,
sendo filho legitimo -de
ôtanisleu Gotisch e de
Ana Gorisch.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu em Jo
inville em vinte e seis de
maio de mil novecentos e

vinte, domiciliada e resi
dente nesre distrito em Ri·
beirão Grande do Norte,
sendo filha legitima. de
Roberto Graper e de Mi
na Graper.

Ieragué do Sul
10 5-1944

EDITAL N . .1544

"CL\LCL\DOL
. ,

[araguei do Sul
10-5-1944

EDITAL N. 1345

Wiliy Glatz e Selam
Westfaler.

. Ele, brasileiro, solteiro,

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages' e Riu do Sul AGENCIAS EM: j araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro Matra, Perdizes, Rio do

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

CIAS EM: Indaial, Hamo.iia, São Joaquim e Tijucas. ESCRI

TORlOS EM: Ccncoi dia, Gaspar, Taió e Urussanga. EM

INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleaus, Salto Grande, Rio Negri-Inho e Araranguâ.
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulas de expor
tação e outras operações d e credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUI],J�ES I UI\05

ferreiro, nasceu em Blu
menau em treze de junho
de mil novecentos, digo,
novecentos e dezesete,
domiciliado e residente
no municipio, de Blume
nau em Rio do Testo,
sendo filho legitimo de
Alberto Glatz e de Hed-

wig HflSS.
.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, nasceu em

Jaraguá do Sul em tre
ze de fevereiro de mil
novecentos e vinte e um,
domiciliada e residente
neste distrito em Jaraguá
Alto, sendo filha legiti
ma de Frederico West
faler e de Alma Kresing,
digo Kresing Westtaler.

Joraguá 'do Sul, 16/5/44.

Banco IndLJstria e Comercio
I

de S-antC4, Catarina S.' A.
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

AGÊNCIA
..araguã do Sul

A disposição sern aviso, com retiradas livres para
quaisquer importauelas '1.0/0

Com aviso previa (retiradas diarias até
1.000,0(;) •

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

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

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

BANCO INDUSTRlI\ E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

H O R A R 10: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados: Das 9 ás 11)'0

3 %

4 %

5 %

6 %

Declaração
Nos abaixo assinados

Guilherme Krüger e Orto
Krüger declaramos que
são inveridices as pala
vras que proferimos a

Loni Egert filha de Eu

genio Egert e que fala
mos a diversas pessoas e

por não ser verdade man

damos publicar a presen
te declaração.
Estrada Rio Novo, 4 de

Maio de 1944.
.

Guilherme Krüger
Otto Krüger

. .

.
.

Artigos pura pre
sentes só na

Casa Real

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

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

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL

D,==================================,a
Fabpica de Moveis EstoCados

«

"CRUZEIRO"
Procure rransforrnar ����� seu lar num maravilhoso

e eleganie mundo, cheio � �� ríl de encantos, beleza e

elegância, usando os 8'5l rml maravilhosos e modernes
mobiliários' estofados, tapeçarias, decorações,

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e coslnhas, etc., da

Fabrica de Móveis ImUZEIIlO,
.

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 4.5

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

I T A J A I,
defronte o Oine Buhr

Matriz:
_:_ Verifiquem a Esposição -

De ordern do sr. Pre
feito Municipal tomo pu
blico que durante o cor

rente mês de MAIO, ar

recada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Oorupá,
a Taxa de Fiscalização e

Serviços Diversos (Ilumi
nação Publ ica).
Não sa tisfazeudo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20'/. so
bre o imposto 110 primei
ro mês, sendo então fei
ta CI cobrança judicialmen
te .

Tesouraria da Prr-Ieitu
ra Municipal de Jaraguá,
3 de MAIO de 1944.

F. VOSGERAU
Tesoureirv

,.. I� nUSTRIA DE OALÇADOS
- GOSOB IRMAOS S. A. .

Jl\Rl\GUL\ - f;'NT.i·Cl\TL\RINL\" ,
------------------------------------------------------,
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Estatutos
Clube

do Prefelitlillra 1WlillIDltcliIDa�, dIe
JJaraglill2l dlo §lill�

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
.

Dia 4/5/1944

di -Idem, idem, idem.
7.162-Artur Planinscheck-Requer rransferencla

para Ochelhio f'urlanl, imposto terreno com 115.000
mrs2. sito á estrada Ribeirão Alice-idem, idem.idem.

7.165 - Victor Raduenz - Requer baixa imposto.
sua motocicleta-Idem, idem, idem.

7.167 - Sociedade Iguassú Limitada - Requer
transferencia pera Olsen Irmãos Limitada, imposto
sua fábrica sita á estrada Ribeirão Molha - Idem,
idem,' idem.

Recreati-

Reconheço verdadeira a firma supra de Fran
cisco Pavanello, José Pavanello e Linoj Zapella.

Jaraguá do Sul, 15 de Maio de 1944
Em testo. M. T. C. M. da verdade

O Tabelião - Mario Tavares da Cuhha Mello

7.079 - Alexandre Haacke - Requer vistoria e

"Habíre-se" seu prédio sito á rua CeI. Procopio Go
mes de Oliveira - A vista da informação, como re

quer. (ôómenre parte terrea).
7.088-Arnoldo L. Schmirt=-Iêequer licença cons- 7.165-Guilherme Lafín - Requer licença cons-

trução tapume e canal seu terreno sito á estrada trução um valo; paralelo á estrada Ilha da Figueira,
Itapocusinho-Idem, idem, idem. afim de conduzir àgua necessária para movimentar

7J 15 - Alfredo Klug - Requer licença iniciar seu engenho de cana, como requer.
serviços exigidos pelo Centro de Saúde com rela- 7.149-- Frederico Ulmann-Requer licença cons-

ção sua padaria Idem, idem, idem. - rrução um boeiro em frente á sua. propriedade stte ii
7.125-Wenzel Kahlhofer-Requer licença esta- estrada Itapocusinho, a-fim-de conduzir ilgwa neces-

Denominação, séde e fins da sociedade. belecer-se como mercador de lenha e madeíra _ Idem, série á sua arrozeira. Idem, idem, idem.
.

idem, idem. - 7.179-Sofia Pomianoski Lenzi-Requer 60 dlas
7.124-Nestor G. da Luz - Requer transferencia de licença para tratamento de saúde. Concedo em

para 1. B. Rudolf & Cia. Lrda. imposto terreno com prorogação, 50 días, de acôrdo com o laudo médico.
520.555 rnts. sito á estrada Jaraguá-Alto-idem, idem, 7.166 - Henrique Theodoro Harger - Requer li-
idem. cença alugar 5 quartos de fundos do prédio n. 860/

7.125-Fernando Lange - - Requer transferencia 870 sito ii rua mal. Deodoro da Fonseca e de pro
para Waller Krueger, imposto sua bicicleta -- Idem, priedade de Curt Vasel--Á vlsta: da informação, co-
idem, idem.

.

mo requer.
7.126-Alfredo Marquardt e Alberto' Beurngaer- 7.187 -Eleonoro Hofmann Requer licença es-

tel-,Requer transferencia impostos para lirma nova, rabelecer-se com engenho de eçucar á estrada tres

Marquardt & Behling, sucessora. - Idem, idem, idem. Rios do Norte. Idem, idem, idem.
7.127-Gustavo Volsky - Requer transferencia 7.157-José Emmendoerfer- Requer vistoria s/

pera Alvino Eíchsraedr, imposto terreno com 57,5� O garage construída à rua mal. Deodoro da Fonseca.
mts2. sito á eetrada Iaraguã-esquerdo - Idem, idem, Idem, idem, idem.

.

idem. ' 7 146-Luiz Jarck-Requer "Hablre-se" pare sua
7.128-Carlos Heinzle-Requer licença' consrru- .casa sHa a rua Barão do Rio Branco n, 259- Idem,

ção maosoléo sepultura de Augusto Welk, e colocar idem, idem.
respectiva inscrição-Idem, idem, idem. 7.191-0swaldo Frankowiak -Requer construção

7.129-Ema Boddenberg - Requer transferencia maosoleo na sepultura de Germano Wacholtz, cernl

para Oscar Boddenberg. imposto terreno com 46.000 tério municipal de Corupä e respetiva inscrição -

mts2. sito á estrada Ribeirão Aurora-Idem, idem,' idem. Idem, idem, idem.
7.150-Waldemar Haerbe-Requer transferencia 7.192 - Rodolfo Fischer - Requer construção

pera Artur Reif, imposto relativo bicicleta - Idem, mausoléo nas sepulturas de Adela e Paula Fischer
idem idem. cemitério municipal de Corupé e respetívas inseri-

7.151 - José Papp - Requer transferencia para ções-Idern, idem, idem.
Manoel Adriano; imposto sua bicicleta - Idem, idem, 7186 - Erico Mielke Requer construção meu-

idem. soléo r:a sepultura de loana Beck, cemitério munici-
7.152-Rudolfo Lenz- -Requer rransferencla seu pai desta cidade e colocar a seguinte inscrição:

nome imposto bicicleta adquirida de Alfonso Sohn - Joana Beck - Nasceu 25/2/1865 - Faleceu J4/11/1940.
Idem; idem, idem. Idem idem, idem.

7.155-Andre Papp-Requer transferencia para Secretária da Prefeitura Municípal de IeraguéArno Kanzler, imposto bicicleta - Idem, idem, idem. do Sul. Em 8/5/44.7.1M-Alfredo Bartel-Requer transferencia seu

nome imposto bicicleta adquirida de Augusto R. F.
Bartel-Idem, idem, idem.

7.155-Adolfo Antonio Emrnendoerfer - Requer
transferencia seu nome imposto automovel particu-
lar adquirido de Nestor G. da Luz-Idem, idem, idem.

7.1M-Alberto Roessle - Requer transferencia Porterio de 15 de Maioseu nome imposto bicicleta adquirida de Veroníce-l
Zacke - Idem, idem, idem. I de 19447.158-Renato Sans-Requer transferencia para I

-

Oscar Mathias imposto sua bicicleta-Idem,idem,idem. O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul:
7.140-Alberto Pedri - Requer transferencia seu

nome imposto bicicleta adquirida de José Moreira - RESOLVE ADMITIR:
Idem, idem, idem.

7.141-Alberta Pedri..--Requer trensferencia pera
Osorio Moreira imposto sua bicicleta-Idem,idem,idem.

7.142-Leopoldo Ostereich - Requer baixa im
posto relativo sua bicicleta-Idem, idem, idem.

7.145-Julio Hass - Requer transferencia para
Carlos Seidel, imposto seu engenho de essucar, sito
á estrada Rio Paulo, Corupé=-Idem, idem, idem.

7.144-Ana Adam-Requer transferencla seu no

rne imposto terreno com 154.750 mts2. sito á estra-
da Caminho do Morro e adquirido de João Gurn- _

bowsky-A vista da informação, como requer.
7.145-Carlos Stern-Requer baixa pare 2°..se

mestre imposto relativo sua eorveteria-Idern.Idem.idern:
7.150-Hugo Bruch - Requer transferencia para

des- Oswaldo Theilhacker, imposto terreno com 75.000
mts2. sito á estrana Itapocú-Idem, idem, idem.

7.151-José João Junkes - Requer transferencia
""

seu nome imposto terreno com a área de 72.751
mts2. sito á estrada Ilha da Figueira e .adquirido de

Art. 5.-0s casos omissos nestes estatutos se- Pedro Zimmermann-Idem, idem, idem.
rão

.

resolvidos pela diretoria, que os submeterá a 7.152-Emilio Wehrrr.eist�r - Requer transferen
apreciação da assembleia geral na primeira' oportu- cia para Fiorélo Bressani, imposto terreno com

nidade. 14.500 mts2 sito á esrrad� Itapocuzinho - Idem,
Art. 6. - Os fundos sociais serão constituidos idem, idem.

.

pelos bens que adquirir e numerario gue receber. I 7,lM-Oswaldo Theilhaker- Requer transferen-
Art. 7. - São socios fundadores da sociedade cia para Hugo Bruch, imposto terreno com 251.000

todos os que assinaram a ata da fundação. mts2. sito á estrada Ribeirão G. da Luz - Idem, idem,
Art. 8.-A primeira díretoria da sociedade será idem.

constituida dos senhores Francisco Pavanelo, como 7.155-Sebôstião Lehnert� Requer transferencia
pre5idente, José Pavanelo, secretario e Lino Zapela, para Francisco Lehnert, imposto terreno com 125.000
tesoureiro, sendo todos brasileiros, lavradores, do- mts2, sito á estrada Jaraguá-Idem, idem, idem, .-.1 __

miciliados e residentes em Itapocusinho. 7.156- Leopoldo _Schmidt - Requer transferer:-

f IHIEID>�MEstes estatutos foram aprovados em assem- cia seu nome imposto terreno com 112 771 mts2. si- AllNIJ)1 l&.!Vllobléia geral realisada no dia 14 de maio de 1944. to á estrada Ilha da Figueira e adquirido de Cons-
tante Wilke e Rudolfo Hess-Idem, idem, idem.

Itapocusinho, 14 de maio de 1944 7.159-Placido Satler-Requer transferencia seu

nome imposto terreno com 29.629 mts2. sito. á es- FABRICA
'-

DE MÓVEIS EM GERALtrada Jaraguá e adquirido de Theodozia S. Demar-
chi-idem, idem, idem.

7.160-Antonio Karazak - Requer transferencia
para Helmuth Baade, imposto terreno com 75.000
mts2. sito á estrada Francisco de Paula - Idem,
idem, idem.

7,161-Placido Satler-Requer transferencia seu

nome imposto terreno, com 29,629 mts2. sito á es-

trada Jaraguá e adquirido de Maria Amabile S. Pra- _
I

voOperario com
séde em Itapo

cusinho

Dia·8/5/44

§CIHIlUlIZIE

Artigo 1°.-Com o nome de "Clube Recreativo
Operario" foi nesta data fundada uma associação
que terá por fim propor a seus associados recrea

ções licitas, inclusive esportes, tendo por séde o 111-
gar ltapocusinho, no 1°. distrito do municipio de Ja
raguä do Sul, Estado de Santa Catarina.

ADMINISTRAÇÃO
Artigo 2°.-A sociedade será adrnintstrada por

uma diretoria composta de um presidente, um secre

tario e um tesoureiro, eleitos anualmente em assem

bleia geral, por maioria de votos, no primeiro do-
mingo do mês de janeiro.

.

§ 1.-0s membros da diretoria substirulrão um

ao outro na ordem de colocação.
§ 2.-Todos os socios quites com a sociedade

poderão ser eleitos pera cargos da diretoria.
§ 5.-0 presidente representará a sociedade a

tiva e passivamente, iudlclal .e extra-judicialmente,
presidindo tambem as assembléias e autorisando
pagamentos.
.

§ 4.-Ao secretario incumbirá a escrituração da
sociedade, exclusive o livro caixa e de mensalida
des.

§ 5.-Ao tesoureiro incumbe ter sob sua guar
da os valores da sociedade, fazer cobranças de ioi
as, mesalldades e quaisquer outras contribuições,
escriturando o livro caixa e de mensalidades.

§ 6. - A diretoria anualmente na assembléia
geral prestará 'contas de sua' administreção.

§ 7.-A diretoria Incumbe fixar os jogos per
mitidos e creações da sociedade. JOÃO DA SILVA NEVES

DOS SOOIOS
Pelo Secretário.

Art. DO. - Qualquer pessoa maior de 18 anos

poderá ser socio, uma vês seja proposto por outro,
aceito pela diretoria e tenha pago a joia que, com a

mensalidade, forem fixadas pela assembléia geral.
§ t .-0 socio terá direito de votar e ser vo

tado, frequentar com sua familia as festas e local
social,

.

uma vês esteja quite com a sociedade.
§ 2._:Todo socio que se portar mal. e ou se

tornar inconveniente a sociedade poderá ser dela
excluido pela diretoria, perdendo todos os direitos
sociais e podendo dessa decisão recorrer para a

assembléia geral.
(o

§ 5. - Os socies não responderão substdiaria-
mente pelas obrigações sociais.

_

DISPOSIÇOES GERAIS

A Complementarista Maria Henck, para como

extra numeraria-mensalista, exercer na escola mixta
"Princeza Isabel" de Pedra Amolar Alto, a função
de Professore. com o salario mensal de Cr.$ 250,00
correndo a despesa por conta da dotação 9-51-1, do
orçamento vigente.

EXTINÇÃO DA SOCIEDADE E DESTINO
DOS BENS ess.) LEÓNIDAS C. HERBSTER

Art. 4. A sociedade somente poderá ser extin
ta quando tiver menos de 12 socios, ou então por
decisão de assembleia geral especialmente pera es

se fim convocada com antecedencia de 15 días e

por votação de pelo menos dois terços dos socios
presentes.

§ 1°. - A àssembleia que a extinguir da ré
tino aos bens sociais.

Prefeito-Municipal

O ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

lOMORIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante. e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus tilbos f a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto :ias Laboratorios Minancora

- jOINVILLE

RUA. RIO BRA.NCO, 964 - JARAGui DO SUL

FRANCISCO PAVANELLO - Presidente

DO MAIS SIMPLES AO MAIS
FINO ACABAMENTO

JOSÉ PAVANELLO - Secretario
UNO ZAPELLA - Tesoureiro

Fornece tambem cadei·ras tipo
ccZ i P P e r e rn
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CORREIO· DO . POVO
Agência Municipal

de Estatística

Edital
"C�RftflO �o pouO"
Ave. Getulio Vargas • 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGUA DO SUL
Estado de

r

Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL
e-s 25,00

Caixa Postal, 19 fUN D A D O EM 1919 De ordem do Senhor
Diretor-Geral do Depar

N. 1.224 trmento Estadual de Es

tatísca, e para imediato

A M·I·t O p 't d D' cumprimento do que de

. I I ar recer o o Ia termina o Decreto-lei
nacional n. 4.736, de 23·
de setembro de 1.942, co
rno a Portaria n. 220, de
4 de maio de 1944, da

Coordenação da Mobili

zação Econômica. intimo
os responsáveis por fir
mas comerciais ataca

distas, exportadoras e

importadoras; por trapi
ches, armazéns e depó-
sitos; por firmas indus- !!�!��!!!�!�!EgHH�!!�!!!�!!g!���!!�!��!!!�!�!!!!!!!�!!!

triais, a se apresenta
rem á Agência Munici

pal de Estatística, (edifí
cio da Prefeitura Muni

cipal) até 30 de maio de
1944.

I
Excluem-se da presen

te intimação as firmas

que, em 1943, tiveram de ROBERTO II. HORST

movimento de vendas
inferiores a Cr$ . . .

100.000,00 (cem mil cru

zeiros), bem como as

que, mensalmente, jà a�

tendem aos "Inquéritos Rua Mal. Deodoro, 3D - JARAGUA
Econômicos para a Dé- ..

fesa Nacional", com o
::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::

fornecimento de informa

����;!���!�� ����!�����!�������;l���� ����������!��!�!!mm!!! g!�!�����!!�!�!�m!!!! �!�����!��!� ����!m��!�m�!!!!!!!!' B���:.e�ervadas á F1sta-

Dp. LUIZ DE SOUZA Os infratores á presen-

A D V OGA D O te intimação ficam sujei-
f Saltara da Cama DIsposto para TUd�

t I, d líd Seu fígado deve produzir diaria-

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 _ Tel. 34 os, a em as pena 1 a- menteumlitrodebilis.�eabilisnão

des previstas no citado corre livremente, os alimentos não

Decreto-lei n. 4.736, ás são digeridos e apodrecem. Os gases

........................................................................................................................... impostas pelo Coordena- incham o estômago.Sobrevém a pri-
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::: são de ventre. Você sente-sé abatido

dor daMobilização Econô e como que envenenado. Tudo é

mica, nos termos do De- amargo e a vida é um martírio,

ereto-lei n. 4,750, de 28 Umasimplesevacuaçãonãotoca-

t b d 1 942 ( I rá acausa.Nestecaso,csPilulasCarter
se em ro e. mu

são extraordinariamerre eficazes.Fa-
ta até Cr$ 100.000,00 e

zem correr esse litro de bilis e você

reclusão de 1 a 3 anos). scnte-se disposto pai a tudo. São sua-

Jaraguá' do Sul 15 de ves e. contudo. especialmente indi-

maio de 1.944. carias para fazer a bilis 'correr livre-

EMILIO DA SILVA
mente. P-eça as PílulasCarrer. Não

aceite outro produto. Preço: v.r 53.00

Agente Municipal de -c-- _

Estatística A sífilis pode ser ad-'

quirida pelo contacto com

o indivíduo doente (con
tágio direto), ou atravês

de objetos e utensílios
contaminados pelo germe
da infecção (contágio in

direto). Muitas vêzes, no
entanto, a sífilis não é

adquirida: o indivíduo já
nasce com ela: é a sífilis

congênita on inata, anti
gamente chamada sífilis
hereditária.SNES.

Telefone. N. 39

SABADO, 20 DE MAIO DE 1944
- JARAGUÁ DO SULANO XXV

STA. CATARINA

Notas
locais

Bodas de Prata J.
A 17 do corrente fes

tejaram o seu jubileu d· J
'

matrimonial, o Snr, Do- e aragua
mingos Reck Jr., abas-

tado agricultor residen-

d S Ite em Itapocusinho e O U
sua Exma. esposa dona
Maria Schadeck Reck.
Ao feliz casal os nos

sos cumprimentos.

DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L LERNo ponto de entradado

germe da sífilis no cor

po, a principio nada se

nota. Passados cêrca de

quinze a dezoito dias, po-

REDATOR

Mario Tavares da C. Mello

rérn, aparece uma peque
ne mancha vermelha, sur
gindo depois uma peque
na espinha ou ferida, qua
se sempre indolor. de ba
se endurecida. Essa ferida
contitui o "cancro duro"

ou cancro sifilitico. SNES.

DIR. COMERCIAiS

WALDEMAR GRUBBA

Professor Trindade Leva-se ao conhecimen
to dos interessados que
esta Junta recebeu os cer

tificados de reservisras e

talões de recibo de rnul
tas dos seguintes reser

vistas: Alfredo Lewerenz,
Miguel Tischner, Emilio
Wend. Augusto Hansen,
Germano ôchulrz, Arnol
do Passold. Alfredo Gess

ner, Alfredo Paulo Mathi
as e Arthut Moriesen.
Solicita-se o compare

cimento nesta Iunra, com

Itoda a urgencla do con

vocado Horacio Gabriel,
filho de Inacio Gabriel, I
classe de 1922.

LEOPOLDO REINER

Jaraguá do Sul hospe
da desde alguns dias o

ilustre educador catarí

nense, professor Luiz
Sanchez Bezerra da Trin

dade, que atualmente
exerce o alto cargo de

Inspetor de Nacionaliza

ção de ensino neste Es
tado.
Ao ilustre visitante,' a

quem a educação publi
ca em Santa Catarina de
ve inestimaveis servicos

apresentamos nos s '0 s

c u m p r i m e n tos.

A N ii V E R S A R lOS
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

FRACOS E ANÊMICOS I

Fez anos no dia 13 do
corrente o sr. Af o n s o

Buhr, gerente da firma
Bernardo Meyer & Cia.
A 14 do corrente, fes

tejou seu natalicio o sr.

Albano Kanzler, contra

tador de obras.
A 16 comemorou mais

um aniversario natalicio
o sr. G. Rodolfo Fischer

industrial, e a senhorita
Onelia de Oliveira, filha
do sr. Oscar de Oliveira.
A 17 viu passar mais

um natalício a srta. Emí
lia .Rau, filha I do nosso

amigo e indústrial snr.

Reinoldo Rau.
Tambem a 17 viu pas

sar seu.uatalícíc o snr.

Oscar Schneider.
A 18 do corrente co-

farmacia NovaTomem.

VINHO CREOSOTADO

To••••
Re.fri.do. a que dispõe de maior

sortimentona praça e ofe
rece seus artigos á

preços vantajosos.
Bronauit••
E.crofulol.

Conv.lescençlS
VINHO CREOSOTADO

fslão �e PHrB�enS, OS

�H RU. P. S. C.

L�)M
C;ERADOR DE SA,ú!:)l!.

dESPERTE li BIUS
DO SEU FíGIlDO

O sr. Presidente da
Republíca, por Decreto
de 9 do corrente, apro
vou novas tabelas numé
ricas de mensalistas, e

diaristas da Rede de

Viação Paraná-Santa Ca

tarina, instituindo tarn
bem -o regime de sala
río-íamílía de acordo com

o que vigora para os

servidores civis da Uni

ão,. abrangendo, esse be

neficio, não somente os

funcionarios ativos, como
tambem os aposentados.

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

memorou mais um ani-
versário a exma. snra.

r IllllÍ ....

�� Eddovir�:: �/;��t�SP�. Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiar�HntH
Voigt.
Viu passar a 19 seu

natalicio o snr. Drousio

Cunha, inspetor de ensi

no, atualmente residindo

em Blumenau e o meni

no Alvaro filho do snr.

Santos Tomaazellí.
Em Garibaldi, onde re

side, . festejará amanhã,
dia 21 mais um aniversá •

rio a senhorita Tereza

Burger.

Dr. Arn1linio Tavares'
Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços c1inicos e cirurgicos do especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

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

Inspetor de Fazenda formado pela faculdade de Medicina da'

IUniversidade do Rio de Janeiro
BLUMENAUSTA. CATARINA

Comprem artigos bons

na
Acha-se em Jaraguá,

a serviço de seu cargo,
o sr. Luiz Carvalho, Ins
petor Geral de Fazenda
do Estado.

CaSH ßnlnnio lo�ias
Dia t3 de .Junho de t944

------------,--------

Realizar·se-á· a tradicional e grandiosa Fésta

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

EAGAMRGAN1TNA
DO

1::1::' SANeTmOhonraAaoN·GITOriOOsoN10jj DR. SADALLA
::

l-

ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ H

II «RUA GERONYMO C9ELH�, 42» _

(ANTIGO HOTEL WEIS ii
H • .Jolnville - !;

PAPEL CREPON

de todas-as côres na

TIPOGRAFIA AVENIDA

- em Retorcida -

......................_
1.

Domingo dia 4 de Junho. Ás 19 horas: Inicio das Novenas

TERÇA FEIRA,; - Dia 13

Haverá 2 missas: - uma ás 7,30 e outra ás 9.30
Dr. Waldemiro Mazurec�en

e_SA 81 Sa'BE
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos 'e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

Indutofermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização
- Raios Infra-vermelhos e azuIs.

.........................._
..

em seguida terá inicio

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO Grande Fésta Popular
'''I1IIII''II''IIIIII'II''IIIIII''II'''IIII''II''II11I''II''11II1I'1I''IIl!l''1I"lllll"II"IDlII'II"IIIIII'H"I"I"Il"IIIIII'II"IIIIII"II'IIIIJII'II"1I1111'11"1.....

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE ..
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- RAJOS X-

Diretor Médico do Hospital .. São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
@Bf��@!§@8@681!!!i������®S3!@!l;II

que constará de barracas, rifas, churrcs

cada, jogos, doces, bebidas, tiro ao alvo,
tombolas, etc. etc.

A Fésta será abrilhantada pela excelente

orquestra do sr. Arno Müller

Não percam pois esta formidavel Fés/a de

SANTO ANTONIO

11 coanssno

ROCHA LOURESINSTITUTO
Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,

nariz e garganta
Dispõe de aparelhos os mais modernes para exame

de sua especialidade.

Riehlin. Rua do Principe. Fone, ,34. ]OINVILLE

LAVANDO·SE OOM O SABÃO

,�\\(\O VIRCI:
.J �DA �<;At
(�WETZEt INDUSTRIAL
JOINvrLLE "Virgem E s.P e a i a I i d adc"

da elA. WETZEL I.NDUSTRIAL - Joinvile <:>p..eÃ��/RCtAt
. �

ESPECIALIDADE
(Marca Registrada)

)
EOONOMISA-SE TEMPO E DINHEIRO.
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