
o Livro
"O livro êsse audaz

guerreiro que conquista
o mundo inteiro sem

nunca ter o Vaterloo", é
e será sem excessão al

guma, o grande educa
TELEfONE N°.· 36 dor da humanidade, quer

do curso primário, se

N. 1 225 cundário ou superior.
----�-----------------------------------------------------------.---------------------------------------- Sem o livro não pode-

riamos trazer á Iace da
terra épicos feitos dos

povos de antanho, pois
somnete a memóriaseria

incapaz de guardar íátos
Correspondente Interaliado historicos e mitológicos

Paira agora sobre a na amedrontada dívulga- de sacrifícios alheios. de éras que lá se foram.

Alemanha uma dúvida ção de boatos e palpites Ao mesmo tempo que E' o livro o. preludio

terrivel, assustadora. É o agoureiros. De vez em aquele jornal servia de de nossa formação ínte

espantalho da invasão a quando, o alarme corre porta-voz a Hitler, outro lectual, pois, com êle,

produzir crises delíran- pelos prelos e pelos mí- orgão da imprensa ale- obtemos os primeiros en

tes de incerteza. E' o mis- crofones. E surge por to- mã, o "Nachrichten", de sinamentos formando o

terio alucinando a covar- do o Reich uma gritaria Munich, completava com alícérce de nossa cultu-

dia nazista em face do medonha, anunciando as seguintes palavras a- ra.

perigo, êsse perigo ímen- que a invasão já come- quela declaração: "Le- O livro' êsse mestre

so que Berlim 'espera çou ou vai começar ... Pa- varemos à Inglaterra escola, maravilha de to

como uma fatalidade in- ra isso basta que se ve- uma revolução de san- dos os séculos, dono

sondavel no tempo e no refique um grande bom- gue e lágrimas, que re- de todas ciências, é sem

espaço ... Os homens do bardeio aliado na costa

I
duzirá à pobreza e à duvida alguma, o tradu

Reich sabem que as tro- do Canal da Mancha, ou degradação". tor de todas ideologias

pas anglo-americanas es- que se assinale uma nova Sobre se esses propó-' humanas, que influência

tão prontas para o tre- concentração de tropas sitos seriam levados a sobremodo, em todos os

mendo embate no conti-' em qualquer ponto da efeito não resta dúvida. setores da vida e no va

nente, que o desmbarque Inglaterra ou da Africa Os exemplos são multi- lôr de uma raça.

sensacional poderá ser do Norte. plos, A degradação e a Sem o livro não po

deflagrado amanhã ou Quase esmagados pela pobreza chegaram às deriamos tornar o nos

depois, aqui ou alí.; Mas pressão dessa guerra de terras polonesas e tche- so grande uno e índiví

é só isto que sabem, O nervos, os alemães a-- coslovacas levadas pe- sivel - Brasil, conhecido

resto é um enigma índe- companham o desenrolar las hordas alemãs. Tor- através de suas estatís

cííravel para eles. Um de outros acontecimen- rentes de sangue e Ia- ticas produtivas, econô

enigma que apavora, que tos paralelos ao esforço grimas correram pela mícas e sociais.

desnorteia, que leva a destinado a derrotá-los. França, Bélgica, Holan- Vetustas páginas do

extremos de nervosismo De im p o r t
â

n c ia que da e Noruega, fecundan- livro infindo da vida, - a

o "Fuebrer" e os seus transcende de muitos do o terreno para a mí- memona, bem poderá

asseclas. conclaves realizados nos seria que os propaga' dizer melhor, se na ver

Onde?.. Quando? .. e últimos tempos, 'B Con- dores da "Nova Ordem" dade, encontrámos ou

essas duas pequenas pa- ferência Imperial, em pretendiam implantar co- não, no livro, o coníor

lavras, sempre seguidas Londres, o qual compa- mo sistema permanente. to para a sensibilidade

pela mesma interroga- receram os "premiers" Por outro lado, a Co- de nosso estado d'alma,

ção ansiosa, espalham da União Sul-Africana, missão Consultiva Euro- quando por muitas ve

o panico por toda a A- Smust, da Austrália, e peía, prosseguindo os zes, buscámos na tran

lemanha, onde a guerra Nova Zelandia, Fraser, seus trabalhos enquanto quilidade de nosso la!,
psicologica está cau- entre outros, Iez com- se processava a memo- momento� agrad�vels
sando perturbações for- preender ao mundo que ravel Conferencia Impe- que nos

A

e p::oporcIO�a-
mídaveís, diante das I a Inglaterra atravessa o rial, apresentou aos go- -do por esse UDl�O e �

quais nada pode fazer a quinto ano de guerra vernos da Grã-Bretanha, �omparavel amigo, - °

propaganda do dr. Goeb- com, prestigio consolí- Estados Unidos e Rússia, lIvro.. "
.

bels. dado na unidade do Im- para julgamento e co- ' A tí, aud�z guerrei-

E' que até mesmo essa pério. Esse conclave in- mentário, a primeira re- ro" ... , maravilha de to

propaganda já foi conta- dica, ainda, que os po- dação dos termos do ar- d�s os. sécul�s ... , meu�

giada pelos efeitos des- vos da Comunidade Brí- místícío que será impos- migo fIe�, ? livro, a mi

moralizantes da dúvida... tânica de Nações terão to á Alemanha. Con- nha gratidão eterna, pe

I Em vez de procurar a- a garantia de um ajus quanto não tivesse trans- �as �moções mais sub,
,

mortecer a inquietação tamentó completo após pirado o conteudo dos [ectívas que. me'. tens

geral, os rádios e jornais o conflito. principais pontos do ar- dad? nos mais
. var�ados

de Berlim ainda contrí- Os calculos dos arau- misticio é incontestavel aspetos da historia da

buem para aumentá-la tos da "Nova Ordem" se que nel�s estão prevís- literatura.

esboroaram diante desse tos o castigo aos crímí- J.araguá do Sul, 24 de

acontecimento significa- nObOS de guerra e as maio de 1944.

Ieza Economica resolveu t�vo �a época das vítõ- reparações aos paises Clemenceau do Amaral e Silva

o caso dos calçados ba- nas hítlerístas o "Voel- devastados durante os

ratos,' ficando estipulado
kisher Beobachter", 01'- cinco anos de dominio

a obrigação dos índús- gão do partido nazista, alemão.

triais fabricarem os cal- em artigo vasado nos - Ao mesmo tempo que

çados populares cujos
termos mais

.

colericos '? T�rceiro Rei?h �enta
preços variam entre 40 do �ocabularIO usa�? mutI.III?-ente extínguír os

e 50 cruzeíros. pelo. p?VO de senh.ores , ves�IglOs �os. �umerosos
-x- �xprlmla o ,deseJO de reveses mflIßldos pelo

Tem recebido grandes r
a �1�man�aA r�talhar o mu�do exterior, as a�

demonstrações de apre- Imper.lO �rItaDlco! sem .torldad�s de ocupaçao

taram as determinações ços no Rio, onde se en-
se d�l�ar mflu�nClar pe- por toua à Europa eíe

do snr. Ministro da Jus- contra tratando de as- I� mmlI��o sentímento de tuaram o desdobramen

tíça, reunindo-se, e Ia- suntos referentes ao nos- piedade". A essa amea- to da Gestapo numa

lando alemão, motivo so Estado o Interventor ça responderam ,to,d?s Super-.Gestapo, para con

porque foram processa- Nereu Ramos. O gover-
os membros do _Imper..lo tea a Jempestade. provo

dos. Em Fortaleza, Est�- nante catarinense já con-
com a cooperaçao reso- cada ,pelos movimentos

do do Ceará foram colhi- ferenciou duas vezes
luta em todos os terre- subterraneos que repre

�os nas malhas da [us-] com o Presidente Vargas nos, para esmagar os sentam a gu�rd.a avan

tíça o Dr, Jader de Car- e diversos ministros de que ambicionavam o do- ça�a dos exércitos que

valho e outros. Estado.
minio mundial á custa estao a ponto de desem-

Contra os réus artícu-
,-- barcar nas costas da

la a acusação de terem Europa.

proferido na Praça Fil- Empreza Sul'Brosíleírogueiras de Melo, em For-

��:r�aP�� u�:Si��IU�: de Eletricidade SIA.
de metais, a que os pro-
motores deram o nome

- AV I S O -

de "Stalingrado", um dis-
curso fazendo a apologia
do regime soviético e

injuriando as autoridades
brasileiras.
Findos os debates o

rais, o Juiz proferiu sua

sentença, que concluiu

pela condenação do réu
Dr. Jader de Carvalho a

sete anos de prisão e.

os demais a cinco anos.

-x

A Coordenação de De-
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ANO XXVI

Um Problema Urbano
O plano de urbanisação em bôa hora

encetado, sem alarde, pela atual administra

ção municipal, e em plena fase de realisa

ção, tem merecido as mais entusiasticas refe

rências, de todos quantos têm tido oportuni
dade de visitar a nossa cidade nos ultimos

tempos.
De ilustre causídico joinvilense ouvimos

os mais lijongeiros aplausos pelo que viu, não
escondendo a quantos tiveram o prazer de

sua sempre agradavel companhia, a admira

ção que lhe proporcionou esta vertiginosa
transiormação porque está passando Jaraguá
do Sul.

Releva notar que aquele advogado não

via Jaraguá há apenas seis meses.

E de fato notavel o que se vem fazendo

entre nós no sentido de embelezar a cidade

ao mesmo passo que trazendo conforto á po

pulação citadina.
Não somente a Praça Leonidas Herbster,

senão tambem o muro que divide a linha Ier

rea da Plataforma 7 de Setembro, e que pela
solidez o público no seu inesgotavel espírito
e bom humor já denominou de "Linha Bailoni"

são melhoramentos que a par de sua enorme

utilidade concorrem para o embelezamento

da cidade.
São incontaveis os serviços que a atual

administração sul-jaraguaense vem prestando
á cidade e a todo o municipio, serviços estes

que demonstram a eficiencia de um governo

municipal devotado em bem servir á comunhão.

Para completar esse magnifico plano, em
vias de pronto acabamento, defrontamos toda

via com um problema urbano de inadiavel ne
cessidade, e que vem sendo objeto dos mais

justos reclamos de toda a população.
Trata-se do inicio do calçamento da ci

dade' problema que do proprio Ministro Men

donça Lima, mereceu por ocasião de sua vi

sita a Jaraguà, justo reparo:
Si a Prefeitura Municipal, tem podido rea

lizar obras de vulto taes como a construção
do Predio da Prefeitura, Estação Rodoviária,
Praça 7 de Setembro, da Praça Leonidas Herbs

ter, do muro ao longo da linha ierrea, Inten

dencia de Hansa, Pontes e estradas, sem lan

çar mão' de emprestimos, apenas com seus

proprios recursos ordinarios, cremos que o

calçamento não é obra que não se possa re

solver tambem dentro dos recursos orçamen
tários.

Em se tratando de um problema de pre
mente necessidade, urge iniciar pela Avenida

Getulio Vargas, a nossa principal artéria, o

calçamento, que não é melhoramento que
não esteja ao alcance dos nossos recursos,

e que será um serviço a mais acrescido ao

enorme acervo de beneficios que Jaraguá de

ve ao atual governo Municipal.
M. T.

DO BRASIL
Constituiu um espeta

culo empolgante de ci
vismo o destile realisado
no Rio. pela 1. Divisão
.da Infantaria Dívísíona
ria. Centenas de milha
res de pessoas ovacío
naran calorosamente os

bravos soldados brasilei
ros que irão alem mar

vingar a barbarie pratica
da contra nossos patrí
cios.
O presidente Getulio

Vargas pronuciou um

comovente e patriotico
discurso, renovando sua

fé na bravura dos solda
dos brasileiros e na vi
toria das Nações ,Unidas.

-x-

O Tribunal de Segu
rança julgou na semana

passada dois cusos de

politica oposta: adeptos
do nazismo e do comu

nismo.
Franz Krentzer e 'ou�

tros, de Princeza Isabel,
neste Eetado, desrespei-

Sabado, de 27 Maio de 1944

Crônica da Semana

Matricula na Esco
la de Aprendizes

Marinheiros
Estão abertas na Esco

la de Aprendizes Marinhei
ros deste Estado, a par
tir do dia 2 do corrente,
até 50 de junho, as ins

crições para a matricula.
Todas as informações

podem ser obtidas na Pre
feitura ou Intendencia de
Corupä.

encontrados em transito
serão apreendidos e seus

propr.ietarios multados

Liberada a

Aguardente
Ern um dos ultimos

numeras tfvemos oportu
nidade de comentar a a

meaça que pairava sobre
os fabricantes de aguar
dente neste municipio a

meaçados de não pode-

Emplacamento rem aproveitar sua pro

de Veicules
- dução deste ano porqueo

Instituto do açucar e aI-

O snr. Delegado de cool não queria liberar o

Policia pede-nos tornar produto requisitado no

publico que no dia 51 ano p' ass a d o e nem

deste mês termina o pra- o mandava- retirar dos

so para emplacamento depositos.
das bicicletas, motocicle- Ante-hontem a coleto

tas, automoveis e cami- ria federal desta cidade

nhões em trafego, Findo recebeu ordem do Insti
esse praso, os veiculo&' tuto para liberar toda a

não registados que forem produção do municipio.

Nolas
Locais

Oomunicamos aos Snrs. consumidores

que, por motivo de serviços urgentes nas

usinas, será interrompiqa a energia eletri

ca no proximo Domingo, dia 2,8 do corren

te, das 7 ás 17 horas, em todaR as locali
dades fornecidae peja Emp_reza.

Joinville, 26/5/44
Ooronel GRAOILIANO NEGREIROS

Administrador Federal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ELETRO-OFICINA

para o
7.183-Alberto Floriani-Requer construção ca- Bras'1-. - Consêrto de Radios em geral

sa de madeira em seu terreno à estrada Itapocú-Han-,
sa, zona-rural. A vista da informação, como requer.. Rua 'CORONEL PROCOPIO GOMES N. 856

7.194-RodoHo Horstmann-Requer transferenclà Da imprensa carioca: I representante do minis
I-l:::=========================================de imposto pare Willy Kanchen, de terreno com a Mil e quatrocentos es- tério da Aeronáutica 1=

area de rnetr, 2 170,00 à estrada Pedra d'Amolar. pecialistas poderão' sair junto á nossa escola. E
Idem, idem, idem. anualmente da Escola isso justamente á que a

7.195-Rodolfo Horsrrnenn=-Requer trensferen- Técnica de Aviação, cria- distingue das escolas e

ela de imposto para seu nome de um terreno com da em São Paulo com a cursos já existentes,
,a. area de rnetr. 2 270 00 adquerido de OUo Lípins· transíerêncía para lá da mantidos pelas forças
ki. Idem, idem, idem. I Embry-Biddle Sebool de armadas ou por empre-

7190 - Ricardo Klug - Requer construção casa Miami. Só esse dado é zas particulares para a

de rnadeira para moradie em terra de propriedade o bastante para nos mos- formação do seu próprio
de Ferdlnando Bayer, à estrada Irapocú- Hansa. Idem, trar todo o valôr daque-. pessoal. Fiquemos con

idem, idem. "la iniciativa do Preslden. tudo apenas na fínalida-
7193-Emilio - Lenz-Requer transferencia de im- te Getulio Vargas, asse- de principal da escola:

posto um terreno com à area de metr 2 15.551, para gurando ao Brasil um o Brasil entrou numa

o nome de Ermindo Lenz, sito a estrada Rio Paulo dos mais completos es- era de franca evolução
Idem, idem, idem. tabelecimentos de ensino aeronáutica, quer militar,

7189 -Edmundo, Kurteins - Requer abertura de no gênero, e num gêne- quer civil. Já se desen
um canal para passagem d'água em seu terreno a ro de cuja falta o pro- volve a produção de
fim Je movimentar s/ industrie 'assinado termo de gresso nacional [â se aviões, e a primeira fá-
promessa. Idem, idem, idem. vinha ressintindo. brica de motores está

9188 - Artur Woehl - Requer baixa de imposto Na realidade, os espe- Iniciando a .fabricaç,ão.
e/caldo de cana e respetiva taboleia. Idem, idem idem. cialistas ali preparados 'Tudo isso exige técní

não servirão apenas á' cos e mais técnícas, � pa
aviação, mas à industria ra a fabricação, para a

em geral, conforme a- conservação, para o.ma
centuou em entrevista o nejo do material aero-

Enrolamentos de Motores

e Dínamos

rrefentunra M[1UlIDltcnlD21� die
JJaraeuä dI«)) §1Ulli

'

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia 9/5/1944

Técnicos
,

�om�an�ia �aGional U� ���uro� I�iran�a
AGENTES LOCAIS

Com-ercial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

nautico. Não teria o Es
tado Nacional completa
do sua obra, se não des
se às fabricas e ás'Tí
nhas aéreas por ele cria- A fama do PEITORAL
das os especialialistas DE ANGICO PELOTEN
sem os quais não cum- SE acentua-se nos prorn

prirão sua missão. A ins- tos e radicaes curativos
talacão da Escola Téc- operados na humanidade
nica de Aviação prova a todos os momentos. At

que foi descurada essa testo que tenho usado não

face do problema. só para mim, como tarn
bem para as pessoas de
minha familia, o podere
so PEITORAL DE AN
GICO PELOTENSE pre
parado pelo habil phar
maceutlco sr. dr. Dornin
gos da Silva Pinto, con

tra constipações, bronchí
tes, etc. do que tenho ti-'
rado sempre otimos re

sultados. E por ser ver

dade firmo o presente e

assigno.-Pelotas.
Jeronymo Carôoso Femonôes

7200-Batista Prestini, requer licença
diflceção s. cese a rua Mal. Deodoro da
A vista da informação, como requer.

7201-Roberto Horst, requer licença ligação es

goto de s. propriedade para o esgoto da Prefeitura. em
Idem, idem, idem.

7205 . Ervino Rux, requer rransferencia imposto
s. bicicleta pera o nome de Ernesto Enke. Idem,
idem, idem. I

7204-Alvino Zinke, requer transferencia impos
to s. um terreno com a área de 3500 metr.2 pare o

nome de Francisco Nlcoletti, a estrada Ribeirão
Grande do Norte. Idem, idem, idem.

7205 - Gustavo Wultzke, requer transferencia
para s. nome um terreno sito a estrada Iaragué-es
querdo, com a área de 37.500 metr. 2 adquerido de
Alvino Eischtedr. Idem, idem, idem.

7206-Bruno Hoepp, requer translerencia impos
to um terreno a estrada Ribeirão-Aurora, com a á
rea de 75.000 metr2. pare Paulo Koepp. Idem, idem,
idem.

7207 - Rodolfo Hornburg. requer transferencia
imposto um terreno com a área de 155,285 metr 2.
sito a estrada Rio da Luz, pera Ricardo Müller. Idem,
idem, idem.

,

7208-Erich Kobahl, requer transferencia impos- A Comissão de festeiros convida as Exmas. autoridades
to um terreno com a área de 50,000 metr2. sito a

estrada Ribeirão-Cacilda, pare Erich Sprung, Idem,
pOVO ger'a'I.

dESPERTE ß BIUS
idem, idem. . e em DO �EU FIGIlO'O7209 - Eríco Sprung, requer transferencia im-

oi)

posto um terreno com a área de 201,150 metr2. a Todos a Retorcida Todos a Retorcida f Saltara da Cama DIsposto para TudD

estrada Ribeirão Cacilda, pera Francisco Windrich. Seu fígado deve produzir diaria-

Idem, idem, idem. menteumlitrodebtlis.�eabilisnão
corre livremente. os alimentos não

7210 - Emílio Meyer, requer construção casa ����� �Wl� ��f1'l��f1l�� 'sãodigeridóseapodrecem.Os:;ases
madeira sita a estrada [aragué (zona rural) com as incham o estômago.Sobrevém a pri-
dimensões 9x8 metros. idem, idem, idem. são de ventre. Você senre-se abatido

72.11-Alfredo Kickhoefel, requer rransíerencla
ferencia imposto uma bicicleta adquerida de Paula I e como que envenenado. Tudo é

C. Lima, para o seu nome. Idem, idem, idem. amargo e a vida é um martírio,
imposto um terreno sito a estrada Rio da Luz, com 7219 R b Z· f Declaracão Umasimplesevacuaçãonãotoca-

,

d 1 �� 28
- o erto iemann, requer trens erencia

a area e' UU, 4 metr2. pera o nome de Rlcardo ráacausa.Nestecaso,1sPHulasCarter
Müller. Idem, idem, idelT'. imposto S. uma bicicleta para o nome de Erico Frie- sáoextraordinariamen'e eficazes.Fa-

7212-Albrechr Lischka, requer licença estabe-
deI. Idem, idem, idem.

.

Nós abaixo assinados
I
zem correr esse litro de bilis e você

7220 - José Braz, requer transferencia de impos- ;ente-se disposto pa! a tudo, São sua-
lecer-se com botequim a estrada Rio Novo, Idem, to. S. uma bicicleta para o nome de Euclides M: de

Guilherme Krüger' e Olto ves e, contudo, esreciaJ,uente indi-

idem, idem. Krüger declaramos que cadas para fazer" bilis correr livre--

7213 '- Carlos Hruschka, requer transferencia
Oliveira. Idem, idem, idem. . são inveridicas as pala- "mente. P'-'ça as pauh,Cmer. N'io

imposto um terreno sito' a estrada Caminho-pequeno
7221 - Erico Enke, requer licença construção vras que proferimos a

lcel.e ouero produ!<). PrelO"; r ,3,:J(l

com a área de 80.000 metr2, para o nome de Da-
mausoléo sepultura de Gustavo Enke, inhumado Ce- Loni Egert filha de Eu-

---� .

niel Judacewski. Idem, idem, idem.
mitério desta cidade e respetiva inscrição. Idem, genio Egert e que fala-'

72 C T h idem, idem. d P14 - arIos sc á, requer transferencia im- mos� <: iversas pessoas e

raçoposto parte uma casa sita a Avenida Getulio Var-
7222-Maria Scheuer, requer transferencia im·

por nao ser verdade man-

d 'd d P
� posto um terreno a estrada Itapocú-Hansa com a á- d bl'gas, para s. nome, a quer! a e aulo Tschá. idem, d 57250 t 2 d'd F

.

R I
amos pu Icar a presen-

idem, idem.
rea e, .

.

me r . ven I o a ranclsc� oese " te declaração. Vende-se um terreno
7216 P d E h I f··

Idem Idem Idem.
- e ro nc e, requer trans erencla Im- '722'::t'J .

F f· Estrada RI'o Novo 4 de ótimo para arroz.

posto um terreno vendido a Francisco Neumann, I �- oaqUlm erraza, .requer trans �rencla um
'T t NEME AN

com a área de 238.050 metr2. a estrada Caminho do
terreno Sito a. estrada-Retorcida com a .area .5.052 Maio de ,1944.

'

TO��Oa;,g��AS.
-

Morro. Idem, idem, idem.' metr() 2. vendido a Afonso Becker. Idem, Idem, Idem.
Guilherme Krüger Rua Preso Epitacio

7217-Francisco Fernando Fischer, requer trans-l JOÃO DA SILVA NEVES - p. Secretario Olto Krüger Pessôa, 652.

Dia 10/5/44

A. N.7148 - Francisco F. Fischer - Requer licença
construção um chiqueiro nos fundos da casa n. 210,
à rua CeI. ,Proçopio Gomes de Oliveira, onde atual
mente reside. A visra da informação, como requer.
Em 10-5-44.

.

7182-Tiofilo Richter brasileiro, Requer licença
construção um chiqueiro fundos de seu terreno à
rua Barão do Rio ßranco, 452 medlante assinatura
termo de compromisso. 'Idem, idem, idem.

7181 - Alfredo Bti�t:Zke�Requer licença constru

ção um chiqueiro fundos .seu terreno á rua Bocal
uva, mediante termo compromisso. Idem, idem, idem.

7178-Agro-Industrial Retorcida Ltda., Requer
licença construção um tapume' e um valo para con-

-dução de àgua do Rio-Ribei�ão Grande do Norte,
em terras de Tobias 'Alquino pare cuio fim já con

cedeu a necessérla licença. Como requer, sern even

tuaes prejuizos a iercelros.

. ":-:'.

N. S. do Caravagio
Domingo,

, \

28 de ,Maio
Realizar-se-á a tradicional

Festa PopularDia 15/5/1944
fazer mo

Fonseca.
na Capela de N. S. do Rosario em R e t o r c i da,

honra á N. S. do Caravagío, co-nstante de MISSA SOLENE

de Corupá.ás 9,30, cantada pelo Côro Seminarista

Em seguida.
.Lellê.o 'cíe prendas,Tombola,

Roda da fortcmei, Rifas, etc.
Suculenta Churrascadá.

Bebidas, Café, Doces
BÔA MUSICA

o pEITORAL
DE AI'IGICO

O abaixo esslgnado,
conselheiro municipal e

caj)itão 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 pharrnaceuticç dr.
Domingos da Silva ('into
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 arresta

dos. Dr. E. L. Ferreira
de Araujo.
(Firma reconhecida)
Licença N. 5 r I de 26 de

Março de 1906
Deposito geral: Laboratorio
Peitoral de Angico pelotense
Pelotas - Rio G do Sul
Vende-se tm toda a Parte

�e Ocasião'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Duas significativas vitórias do Baependí:
vencendo o forle esquadrão do Peri E. C. no Basquele pela
conlagem de 34 x 18 e . no [uteból, pela conlagem de 3 x 1.

A Convile do Peri o Baependi excursíonoré' a Mafra" dia 4.

CORREIO 00 POVO
Caixa Postal, 19 fUN D A. D O EM 1919 Telefone N. 39

JARAGUÁ DO SUL SABADO, 27 DE MAIO DE 1944

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

,

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::!::::::::::::

E s·' p� '0 r' t e s !��Orli�!O dOev!�:���
Que: Ye-Ye o famoso

zagueiro Catarinense,
_____.... i. ex-delensor do Atlético

de São: Francisco, está
sendo cobiçado pelo Co
rintias F. C. de São Pau

lo, para substituir Do

mingos.
Que: O Aval F. C. de

Florianopolis, pedlu ins

crição para disputar o

campeonato. profissional
do corrente ano.

Que: O Baependí, a

por A.a.N. pós a derrota inflingida
.

Conforme havlamos pre- A rd d i t h I
ao Perí de Mafra por

dito em nossa página es- par I a e u e o 3X1, criou um grande

portiva, a A.A. Baependi í- As 16 horas entraram
cartaz nos meios espor-

ria confrontar-se com oPeri em campo, sob o trilar do tivos de Santa Catarina.

F F M f d C Que: O Perí convidou
. .C. de a re, em bas- apito e Benedito ampos, B di

quere e futeból. O gremio os dois quadros assim o aepen para escur-

local impoz-se em ambos constítuidos: locais Arno;
sionar á Mafra dia 4 de

os jogos; em basquete' na Berninho e Girola; Kilh, junho para uma partida

la. partida, realizada sä- Amauri e Heinz; José de basquete e outra de

bado á noite o score foi Lourenço" Cirineu, Elpidio
futeból.

de 34 a 18; e na partida e Emilio. Os 'visitantes: Que: O centro avante

revanche- foi de 35 a 32. Tadeu; João e Ildefonso,
Cireneu filho do grande

No futebol ainda vence- Moacir, Orle.ido e Leo- esportista Tito, agradou --- _

rern os alvl-celesres por poldo; Ady, Jose, Meces- muito o Baependí, e já Alt
3Xl. lau, Antonio e Orlando. pediu sua inscrição pa-

a.

ra o campeonato do cor- possue um conjunto de
Na primeira partida de Os construtores do pla- rente ano. respeito para o campeo-

basquete, que foi essisrt- card foram: Emilio no d 44Que: O torneio relam- nato e .

da por grande número de 1°. tempo, Amauri, de

fans do gremio [eragua- uma penalidade maxima e pago da segunda divisão Que: O Baependl, sem

ense, e tambem pelos tor

I
Lourenço, coube a Cor- extra da L.J.D, terá íní- o concurso de Amauri,

cederes do Leão Serrano, deiro marcar o tento de cio no proximo mês de acha se bem desfalcado

os locais lrnpuzerern-se honra pare os vencidos; junho, com o concurso para a disputa do cam-I
sern dificuldades pela este tento resultou tarn-

dos seguintes quadros: I peonato.contagem de b4 a 18. Os bem de uma penalidade Baependí, América, Se- Que: Arno foi o ho

locais estiveram assim re- maxima.
léto de Guaramirim, D. mem que agradou o Pe

presentados:Walter,Amau- Vejamos agora o valor Pedro II de Corupá e rí,comoumbomarqueiro.

ri; Pacheco, Geraldo e de cada jogador.
Bandeirantes de Serra Que: A cidade esco-

Egon. Marcaram os pon- Arno, foi a sensação
lhida pela L J.D. para o

tos para os locais: Peche- da tarde, fez coisas incri- riem resultar tentos. Lou- torneio é Jaraguá. do

co 18, Walter 6, Geraldo 5 veis no goal, sendo ne- renço esteve fraco no 10. Sul por possuir dois

e Egon 5. cessaria uma penalidade ternpo, e veio a melhorar clubes e a renda ser

Nos vencidos' salienta- -rnaxirna para vence-lo. no 20.
. maior.

ram se: Rodolfo, Martim e A zaga Berninho e Gi- Cirineu foi a figura da Que: O América, ape-

Cordeiro. O juiz da par- rola esteve ótima e ror- linha, foi um elemento de zar de ter sofrido der

tida foi o snr, Benedito pau-se intransponivel. ultime hora, que soube rotas frente o Baependl,

Campos. que teve boa a- Na linha média a gran- muito bem corresponder _

tuação. A renda foi de de figure foi Amauri, se- ao posto de honra que

Cr.$ 446,00. guindo-o Heinz; Kilh foi lhe deram. Elpídío e seu

Na segunda partida, Um elemento que não es- companheiro de aza Emí-

venceram novamente os teve bem ao par de seus lio estiveram bons, apro

ezues, 'pela contagem de companheiros. Na diantei- veitando todos os ínstan-

35 a 32, e achamos se ra -Iosé foi o negativo do res pera infiltrar a pelo
prolongassem o tempo o quadro, perdeu dois go- ta no goal do adverserio.

Leão iria tirar a desfora als certos, e deixou pas- O juiz teve uma otima a

dos b4 a 18. Os locais ser muitas outras oportu- tuação. A renda deve ter

assim se representaram. nídades, das quais pode- ultrapassado a casa dos

Walter, Benedito, Lorhar, Cr$ 600,00. Na prelimi-
Pacheco e Egon. Os pon- nar, disputada entre o 2°.

tos foram marcados por: Comprem artigos bons quadro e o juvenil da A.

Pacheco 18, Lother 9, A. Baependi, venceu ga
Benedito 4, Egon 4 Dos na Ihardamente o juvenil pe-

visitantes sobresaíu-se

C ß I h Ia contagem de
.

bX1.
Cordeiro. O juiz foi o sr. asa nlonio ouias Amadeu, Manoel e Ziquiel
Amauri Piazera, teve uma I os marcadores p.ara o ju-

atuação regulélr. venil, Cirineu para o 2°.

ANO XXVI

Venceu

Espetacularmente
a .A.A. Baependí

=============11... ::::�?:.:.:.•�•."'"."'.••••w::r."••�•••••"'.•+::"'.....�•••••.;.••�••••••••�.....ov:.-::{?!:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

D,=================

CAFÉ "MEU BRASI.c"
É ÖMELHÓR DO ESTADO, ENOONTRA -SE À VEN

DA EM TODAS AS BÔAS CASAS OOMEROIAIS .

.

FAÇAM EXPE'RIÊNCL4.
==================��==================i�

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

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

Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritor io : Mal. Dec doro da Fonseca, 210 '_. Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

STA. CATARINA N. 1.225

I PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL

Participação e

Agradecimento

,
DA ordern do sr . Pre

fl'ito Municipal torno pu-.
blico que durante o cor

rente mês de MAIO, ar

recada-se na 'I'r-souraria
da Prefeitura Municipal
rle Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Corupá,
a Taxa de Fiscalização e

Serviços Diversos (Ilumi
nação Publica).
Não satisfazendo O pa

gamento no referido mês,
I ficará o contribuinte su-

I jeito
á multa de 20). so- .

bre o imposto no primei-

I
ro mês, sendo então fei
ta a cobrança judicialmen-�

I te.
.

Tvsour'aria da Pr'efeitu
ra Municipal de Jaraguá,
3 de MAIO d e 1944.

Cumprimos o doloroso dever de partici
par á todos os nossos parentes e amigos.
que Deus, na sua oniciência, houve por bem
chamar pera junto de seus aniinhos na gloria
celeste, a nossa inesquecivel

Ivone Tere�inôa
falecida á 16 do corrente. com a tenra ida+e
de um ano e meio.

Agradecemos tambem a todas as pes
soas que nos confortaram nesre infortunio e

acompanharam a inocente á sua ultima
morada.

Clemente Fratizaier
e família

Guamiranga, 22 de Maio de 1944
F.VOSGERAU

.

Tesoureiro

EM JOINVI LL E
procure

.HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE'
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY j\'.

§CIHIlUlIZlE
RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

FABRICA DE MÓVEIS EM GERAL

�I"""""""""""""""""",-

DO MAIS SIMPLES AO MAIS

FINO ACABAMENTO

N as suas compras

obsequio pedir
Café Mahnke

Fornece também cadeiras tipo
c:c:Z i p P e r e r:.:.

Material Escolar

tem sempre em stak
LIVRARIA ÄVENIDA

::::�}:..;::.,;:..:...�� ':';'�'.�::::

defronte o Oine Buhr
- Verifiquem a Esposição -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::

Artigos pura pre
sentes só na

FEH RARI.&

Fabricação de Ferramentas Algricolas:
SEQAS ROTATIVAS PARA ARADOS Casa Real
Rua Marech�1 Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUJ

TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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um de dezembro de mil
novecentos e vinte, domi-
ciliada e residente neste João Espindola e Ema

distrito em Estrada Iara- Köhler.
.

gué, sendo filha legitima Ele, brasileiro, solteiro,

de Thomaz Stertger e de lavrador, nasceu em Iara

Juliana Stertger. gué do Sul em quinze de

Ela, brasileira, solteira,
abril de mil novecentos e

lavradora nasceu em Ja- vinte domiciliado e resi

reguä do Sul em dezese- dente neste distrito em •

te de 12 de mi Inovecentos e
Ilha da Figueira, sendo

vinte e tres, domiciliada filho legitimo de João Es-

e residente nesre distrito pindola e de Adelína Es,.-
em Rodrigues, sendo filha plndola.

..

.

.

legitima e João Kitzher- Ela, brastleira, solteira,

ger e de Catarina W. dom�stlca, nasceu e� J�-
'

'. '

Kitzberger. t ragua do �ul em p�lmel- Si V_ S necessitar de um concerto no seu Caminhão,

Iaragué do Sul, 16 de ro de JaneIr<� de mil no-. ou automovel. procure esta Oficina _ bem aparelhada,_,

Maio de 1944
vecentos e VInte e quatro, It"l, qUA será atendido por h_abei-; p:·of.·i�sionais em mecânica, ÇIqJ'

, domiciliada e residente!?:a1 _
,_

&.li

EDITAL N. 1549 nesta cidade, sendo filha 8'iJ e eletromecarnca -.----"...<,
-,-.... , �

Ricardo Rasch e Lina legitima . de Alexandre �tt\����������;��
ôchrnidr

Köhler e de Herminia Mu- -'�:"» :.

'Ele, brasileiro, solteiro, rara Köhler.
"

),

lavrador, nasceu em Iara .Iaragué do' Sul, 19 de I C A'LC A O'
,-�:

guá do Sul em nove de Maio de 1944.
c, I

'"

L'\
,
L'\D 1.1:.

abril de mil novecentos e "

vinte e dois, domiciliado EDITAL R ),351 j'
e residente neste distrito Leopoldo Ernesto Erd- I
em Rio da Luz, sendo fi- mann e Ana Luciano. Ilho legitimo de Germano Ele, brasileiro, solteiro,
Rasch e de Carolina H. lavrador, nasceu em Ja
Rasch regué do Sul em tres de
Ela. brasileira, solteira, Maio de mil novecentos e

lavradora, nasceu em Ja- dezenove, domiciliado 'e

de ragué do Sul em vinte e residente neste distrito em

tres de novembro de mil Tres Rios, sendo filho le
novecentos e vinte .e seis, gimo de Carlos Erdmann

'

domiciliada e residente e de Ana H. Erdmann. "

neste distrito em Iaragué Ela, brasileira, solteira,
Alto, sendo filha legitima lavradora, nasceu em Ia-:
de Germano Schmidt e raguá do Sul em quatro

'

,BDITAL N. 1352

de de Berta Millnitz. de fevereiro de mil nove- ,

Iaraguä do Sul, 17 de centos e vinte e um, do- <Adolfo Wakerhage e

Maio de 1944, miciliada e residente nes- Olga Llreeh.

te distrito em Irapocú, Eie, vbrestletro, solteiro.

sendo filha legitima de lavrador, nasceu em Iara

Dia t3 de .Junho de te44 Horminio Luciano e de guá 'do Sul' em tres de

._._............,."...........,."...........,.".......,..."........,.._._,...,.._._,.__.,..",� Helena Schütze. maio' de mil novecentos e

Reallzar-se-o a tradicional e grandiosa Fésta Iaregué do Sul, 20 de dezenove, 'domiciliado e

M· d 19 4 residente -nesre distrito em

em honra ao '-Iorl'oso
aIO e 4.

u Rio da Luz, sendo filho

legítlrno de': -Gmlherrne
Wakerhage 'ê: dé: Berra FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Walcerhege.

,'I

Lages e Riu do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Ela, brasileira, sólreire, Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do

lavradoura, nasceu! "�tr. Peixe. :-'ã<' Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas,

Blume�au em .vinte ,e"tres, SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Hamo.iia, São Joaquim, e Tijucas.
de abril de mil novecen- :'ESCRITORIOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió Urussanga e

tos e. dezoito, domic.i1ia�a Araranguá. EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

e resldento neste distrito ,,/ Rio Negrinho
em [aragué Alto, sendo
filha legitima de Carl
Utech e de Ana Emke.

laragué do Sul, 23 de
Maio de 1944.

�e�lstro �MI
EDITAL N. 1350

Artur Müller, Oficial do Re

gisto Civil do 10. Distrito da
Comarca de Jaraguá do 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:

EDITAL N. 1347

Heinrich Maahs e Pau
Iina Köhn.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu em Blu
menau em catorze de abril
de mil novecentos e de

zesere, domiciliado e resi

dente em Rio do Testo
em municipio de Blume

nau, sendo filho legitimo
de Friedrich Maahs e de
Emilie Krehnke.

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, nasceu em Ja
raguá do Sul em treze �
novembro de mil nove
centos e vinte e cinco,
domiciliada e residente
neste distrito em Rio da

Luz, sendo filha legitima
de Alberto Köhn e de EI
sa Dallmann Köhn.

Iaragué do Sul, 16
Maio de 1944.

EDITAL N. 1348

Thomaz Stenger e EIi
sabere Kítzberger.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu em lere
gué do Sul em vinte e

SANTO ANTONIO
- em Retorcida -

, 14€-,,%!Q!tt J1'�,'�:,':,�:.',"]:�,UIW���.M:_
É;. UM"I DOENCA ."AvlsaIMA
MUITO PERIGIOSA ,PA"A A FA

MíLIA E PA"" A "ACA. COMO

UM SOM AUXILIA" NO TRATA

MENTO D'::SSE GI"AND. !"LAGELO
us. O

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

TERÇA FEIRA, - Dia 13

Haverá 2 missalS: - uma ás 7,30 e outra ás 9.30-

em seguida terá inicio
A si"lU. .. AP"ESENTA SO.

INÚMEIliAli PORMA" TAl. COMO:

RlEUMATI.M.

IESc"6,,UI.AII

ESPINHAII

"ISTULAll

úLCIII'IM

IECU:MA8

_IDAII

.AI'ITIIIOS

Grande Fésta Popular
1"l1li1"11"111111'11"11111"11"1.111'11"1.11'11"'''''11111.1'11"1."'11'1"1"11"'."1111l1li1"11"111111'11'11.1''1I"I"II'II'I'"II'II'tl�

que constará de barracas, rifas, churras

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

A Fésta será abrilhantada pela excelente

orquestra do sr. Ar no Müller , iiii MANCHAll

Não percam pois este formidaveJ Fésta de
.. ELIXIR DE NOGUEIRA"

SANTO ANTONIO
CONHECIDO HÁ II ANO.

VENDE-M 11M' TODA P'AptTE.

fl coanssso
-

I

a

Fabrica de Moveis Estofados

"CRUZEIRO"

Procure transforrnar ����fa seu lar num maravilhoso

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

elegância, usando os ,
maravilhosos e modernos

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

Fabrj4lB de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em Ieragué do Sul

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

Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca. 136

FONE 45

��t1l�m���trl�m�-��
Posto RUBIN'I Ltdce.. �

------------------------------------
0'

,

. OriCINA FOnD AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158t
Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,

,

Combustivel e Accessorios

Lubrificação, Solda "3t:ltogê-nia- e carga de haterias.

Carvão e Lenhâ'p�'râ)Gasogênio

"

\ INDUJTRIt. ßRAfllEIRt.

,. INDUSTldA DE CALÇADOS
GOSCR IRMAOS S. A. •

..J.t\RL\GUL.\.- fL\NTL\ CL\TL\R! NL\j
I

Banco IndlJstria i e, Comercie

de Santa Catarina S. A.
. '

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.�oo:ooo,oo.
,..

J) �'. :: :i

AGENCIA

.Jaraguã dó Sul"

Rua CeI. E. Jourdan, 115 � Caixa, 1,0 - End. Tel. � 1 N C O)

Matriz: I T A J A Í

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulos de expor

tação e outras operações de credito; passes para

as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

ABONA E�" C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS

A disposição sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer' importancias 20/0

Com avise previa (retiradas diarias até
li I '

1.000,OU)
Deposítos Populares, Limitados (até 10

mil cruzeiros) 'depositas iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
' I_., 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

B"NCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

H O R A R 10: - Das 9,30 ás 11.30 e das 14 ás 15

3 %

.

Sabados: Das 9 ás 11,f'0

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
. e_SA 81 .a'l>l

Rua Mal. Floriano n. 152 ,-- JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ulrra--:urtas

Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro.cauteri�ação
Raios Intra-vermelhos e azuis.

E para que chegue ao conhe
cimento de todos mandei passar o

presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.
Si alguem souber de algum

impedimento, acuse-o para os

fins 'legais •

�

I ..

��nhDríl! 8uas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha' tambem em

"sua casa o Açucar de Baunilhá e os Pós para Pudins MedeirOEt Lembre-se de q�e os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

I

ARTUR MÜLLER, Oficial

Grandioso sortimento

de Albuns para Fotogra
fias acaba de receber

Tipografia Avenida.
Avenida Getulio Var

gas, 350.

BLENORRDGII
e males das

VIAS URINÁRlAS, RINS e BEXIGA

Um tretamer:to poderoso das molêstiae

das vias urinárias (ambos os sexos) e das

doenças doe Rins e Bexiga, é realiza�o
eficazmente pelo OXYL. que por mela

de sais extremamente solúveis age dire ..

tamente na uretra. Não ofende o estô

mago, auxilia a extinção dos corrimentoa
agúdcs ou crônicos em ambos os sexos,

evitando todas consequências, como dores

nas pernas, tornozelos inchados, perda do

vigor, reumatismo. por-tada . tonteiras,
olho) empapuçados, incontinência na uri ..

na, acidês, ardência, perturbações na. be

xiga. Não encontran.:1o nas. [4'�a,:mäcIa.8 e
Drogarias, escreva ao DeposItana, CS1X8

Postal 1874 - ;õão Paulo.

MODO DE USAR NA BULA

I Produtos da ICeM S_A_ Blumenau

Alameda,Rio Branco -- Caixa Postal, 47 I
�

_
l

_

Contra Dôr' de Cabeça TI!rminúl- termin9 a dôr
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A Cultura da
Hortelã Pimenta

lE�nAl �IE nrA�ÃO lE�nAl
.
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1Dl]E ·]RIFU AUSIENTE IPIAÇA
O Doutor Ary Pereira Oliveira Juiz de Direito

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito d a Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

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

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 inreressar possa, que. findo
esse prazo, hão de ser arrematados por quem rnais
der e maior lance oferecer, no proximo dia 31 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 30,00; 2. - Uma
navalha avaliada em 10,00; 3. - 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
dos em 5,00; 7. - Um espelho, avaliado em 2,00;

1944 8. - Uma lanterna de mão avaliada em 5,00; 9. - duas
malas de mão, avaliadas em 10,00;'10. . Um violão

avaliado. em 10,00. Total Cr.$ 1?4,0�- _

CUJos bens constantes do auto de arrecadação
e euro de avaliação de folhas dos euros 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$l54,OO - cento e trinta e quatro cru-

. zeiros. Assim serão os referidos bens arrematados

]!lr!lDU!Í dO �u'l por quem rnals der e maior lance oferecer, no dia,
U U U U U hora e lugar acima mencionados, podendo os mes

mos serem examinados por quem Interesse ti\ er, na

residencia do sr. Arnoldo Krueger, Depositario PÚ

blico, onde se encontram deposltados ditos bens. E

pera 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 Jaraguá 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.

Iaragué do Sul, 8 de Maio de 1944

O Escrivão NEY FRANCO

A cultura da hortelã rizonte (Ano VI, n°. 1,
pimenta está sendo in- abril de 1944), acresci

tensificada nos Estados das dos meios de pre
sulinos; notadamente no venção à "férrugem"
de São Paulo, onde o (Puccinia menthae), pre-
'seu maior centro de ex- conizados pelo Instituto FAZ SABER aos que o presente edital, com

pansão é Presidente Ber- Biológico, de São Paulo, o prazo de quinze (15) dias virem, ou dele conhe

nardes, Santo Anastácio, e de uma índícação de cimento tiverem, que pelo doutor Promotor Publi

Álvares Machado, Presí- estabelecimentos que co ria comarca, me foi dirigida a seguinte DENUN

dente Prudente, Martí- vendem aparelhos para CIA: - Exmo. Snr Dr. Juiz de Direito da Comarca.

nópolís e Paraguaçú, 10- destilação. O Representante do Ministério Público. desta Co

calidades situadas na zo- Há muitas variedades, marca, infra-assinado, VEm muito respeitosamente,
na da Sorocabana. Foi sendo a Akamari consi- perante V. Excia; no uso das suas atribuições, e

em Presidente Bernar- derada a melhor pela com fundamento no inquerito policial anexo, de

des que ela teve o seu sua maior riqueza em nunciar BERNARDINO FRANCISCO, solteiro. me

início (1936) e daí se ir- óleo essencial e mentol. nor. com 20 anos de idade, brasileiro, natural dês

radiou para os demais Em seguida veem Aoma- te Estado. operaria, residente nesta cidade, pelo
municípios. Depois de rú, Akayanagi, sendo es- fato delituoso que passa a expôr: - No dia 17 de

várias alternativas, a Ia- ta de crescimento mais Janeiro do corrente ano, Bernardino Francisco,
voura da manta tomou vigoroso, mais rústica, furtou uma parelha de cavalos, pertencente a Ma

grande impulso no mu- produzindo maior massa thias Ruysam. Dita parelha foi retirada do cornpo

nícípío de Presidente de folhas, porém, como de futebol do «Clube Brasil,» onde seu propr ieta

Bernardes, onde hoje e- é menor produtora de rio os costumava deixar. O acusado levando-os pa

xiste uma área plantada óleo, é colocada em se- ra Garibaldi, procurava os vender, quando então

superior a 1.500 hecta- gundo plano. chegou o fato ao conhecimento da autoridade po

res, com uma produção SOLO E CLIMA :- Pre- licial. «E como assim procedendo tenha o denun

estimada em mais de 90 fere terrasarenosas,frou- ciado cometido o crime previsto pelo artigo 155

mil quilos de óleo. A xas, frescas, férteis e do Codigo Penal Brasileiro, oferece esta Prometo

variedade cultivada é a ricas em matéria orgâ- ria Publica a presente denuncia, que espera seja
MENTHA ARVENSIS. nic·a. Encontram as me- recebida e afinal julgada provada, para que seja o

Além dos municípios da lhores condições as cul- denunciado punido nas penas do artigo citado.

zona Sorocabana, a cul- turas feitas em encostas Requer tambem sejam tomadas todas as diligencias
tura da menta estende- pouco inclinadas e bati- necessárias á formação da culpa, intimando-se o

se agora por outros das das de sol. Tratando-se denunciado para todos os termos do presente pro

zonas São Paulo Rail- de uma planta herbácea, cesso, pena de revelia, 'e as testemunhas abaixo

way, Central do Brasil, produtora de grandemas- arroladas, para deporem em dia, hora e lugar de

Paulista, Mogiana e Nor- sa de folhas e de raizes signados, sob as penas da lei, Jaraguá do Sul, 20

deste. E tal é o desen- pouco profundas, é exí- de Abril de 1944. (assinada) Priamo Ferreira do

volvímento dessa cultu- gente não sómente quan- Amaral e Silva - Promotor Público. Rol das teste

ra que atualmente os to ao suprimento de à- munhas: la João Kanzler, brasileiro, maior, res

cálculos para a área gua, como de todos os á Est. Garibaldi 2a. Eugenio Wolf, brasileiro,
cultivada sobem a mais elementos nutritivos. De- maior, comerciante, res. em Garibaldi. 3a. Alfredo

de 7.600 hectares. A pro- ve-se preferir, pois, so- Gregorio' Machado, brasileiro, maior, militar, resi

dução provável de óleo los ricos em matéria or- dente nesta cidade. 4a. Walter Marquardt, brasilei

é estimada em cêrca de gänlca e terras novas. ro, maior, comerciario, res em Garibaldi. 5a. Pedro
480 mil quilos e a men- Em terrenos de baixada, Fuzzi, brasileiro, lavrador, maior, res. em Garibal

tol a mais de 360 mil mediante drenagem po- di Todas as testemunhas residem nestà comarca.

quilos. O óleo de -menta de ser cultivada, desde E havendo sido designado o dia 29 de Maio , cor

está valendo, em média,· que êles não sejam bar- rente, as 14 horas, para ter lugar o interrogatorio
120 cruzeiros. rentos ou argilosos. do réo, e tendo o Oficial de Justiça certificado não

As instruções que se Mesmo havendo água haver encontrado o réo nesta comarca, e estar em

seguem foram transcri- em abundância, a men- lugar incerto e não sabido, por isso mandei passar

tas, na sua quase totalí- ta não cresce nos me- o presente edital, pelo qual chamo e cito ao dito

dade, da "Revista da ses de inverno, chegan- I BERNARDINO FRANCISCO, para comparecer nes

Produção", de Belo Ho- do a secar as hastes e te Juizo, na sala das audiencias, no dia 29 do cor-

rizomas superficiais, con- rente mês, as 14 horas, afim de ser interrogado,

I servando-se
os rizomas sob pena de revelia. E pera que chegue a noticia

Comprem artigos bons que ficam na camada a publico. se passou o presente edital que será a-
.

mais fresca do solo. De fixado no lugar do costume, ás portas do Forum,
no setembro em diante a e publicado pelo [ornal local «Correio do Povo.»

CllS!I ßolool'o lohl'!ls
vegetação se intensifica, Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul

U U U U as hastes crescem ere- aos seis dias do mês de Maio de mil novecentos e

tas para depois de 3 a 4 quarenta e quatro Eu Ney Franco, Escrivão o

meses atingirem o má- subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz
ximo de altura e inicia- de Direito da Comarca. - Está conforme o origi
rem o florescimento Cor- nal do que dou fé.
tadas nesse periodo, elas Jaraguá do Sul, 6 de Maio de

brotam novamente e O Escrivão - Ney Franco

crescem para, ao fim
de outros 3 a 4 meses, Na-o comprem' G U A R D A CHUVAS,
florescerem pela segun- • SOM B R I N H A S,
da vez.

Durante os meses de LIGAS, CINTAS, E SUSPENSORIOS, MALAS E BOLSAS.

verão, o seu desenvol
vimento fica condicio
nado às chuvas ou' irri-

Erl.COgações.
(cont. no proximo nu

mero)

FJ;ACOS E AN�MICOS I

Tom.ml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

&.,1'IpIIt- ...:

To....
R••frlacl..

sem primeiro verificar os preços destes
artigos na casa

Bruhns
Bronqult..
E.erofulo••

Conval.sc.n,ç..
VINHO CREOSOTADO

RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62.

t UM GERADOR DI: SAÚDL

--------------'-------------'Proibição
Em Homenagem aos Mortos Aviso que fica terminan

temente proibido caçar
A bordo de um nos meus terrenos sitos a

transporte norte. estrada Ilha da Figueira,
não me responsabllisendo

n O pelo que possa acontecer
meio do Pacifico, aos infratores.

a infantaria de Iaraguã do Sul, Maio
. de 1944

Marinha assiste Pedro Zimmermann

american o,

a uma missa de

Requiem ofereci
da pelos compa-
nheiros de ar

mas que perece
ram em ação
contra os japo
neses. (Foto da
Inter-Americana)

Faz saber a todos os que Ó 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 dra

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 Egídio Machado, de

um lado com a Estrada do Funil e de outro lado

com o loto no. 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 Cr$ 3.200,00 (três mil e duzentos cru

zeiros.) Assim será o referido bem aorrematado 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
ioeal «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

Comarca Está conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 17 de Maio de 1944

O Escrivão NEY FRANCO

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

PARA FERIDAS,
E C Z E M Ao 5,
INFLAMAÇOES.
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL
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A 22 do corrente, fes

tejou seu natalicio o sr.

Augusto Tomelin, agricul
tor residente em Irapocu
sinho.
- A 25 festejaram seus

aniversarias o [ov em Luiz
Carlos Crespo, filho do

Nascimento I Edl"tal
snr. João Creepo, o me

nino José, filhinho do sr.

A 25 do corrente foi Alidio ôrulzer e o inte-

Procedente de São Pau- enriquecido o lar do Sr. IMPOSTO ressante garoto Braulio,

lo e com destino á Rio Pastor Ricardo Hasz e
TERRITORIAL filho do sr, Erico Bruhns.

do Sul passou por Iara- sua Exma. esposa Esrher De ordem do Snr. 00-
- Decorreu a 24 a data

gué, dando-nos o prazer
Luize Hasz, com o nas- letal', torno publico que

natalicia da exma. sra.

de sua visita o nosso a.
cimento de mais uma no decorrer do presente Frieda J. Mey, esposa do

migo e conterraneo Sr. filhinha a qual tomará o mez de Maio, procede-se industrial sr. Leopoldo C.

Wenceslau Borini, Iara-
nome de Dorothea Maria. nesta Coletoria, a arre- Mey, e do [çvern Francis-I

guaense de nascimento,
Parabens. cadação do imposto aci co, filho do sr. Pedro

sacio gerenie e fundador N
ma, relativo ao primeiro Pedroni. I

da Importante firma ßori- oivado semestre do exercício em
- Festejaram suas da-

----.-------

ni, Renaux & Cia. Ltda., . Em Rio 00 Cerro onde curso.
tas natalicias a 25, do

compradores e exportado- reside, contratou casarnen- Os que deixarem de correnre o sr. Paulo Sohn

res de madeiras, com ser- to a ôre. Hilda Giese, fi- pagar no praso marca- e o jovem Hiram Crespo.

rarlas proprías em Rio do lha do Sr. Augusto Gíese, do, poderão satisfazel-o Honten comemorou

Sul e grande fabrica de com o Sr. Arnoldo Krü- no próximo mez de Ju- mais um aniversario a

beneficiamento de madei- ger, comerciante estabele- nho com a multa de 20'/.; sra. D. Helena Müller, es-

ras em Itajaí. cido nesta praça. findo o qual serão ex- posa do sr.' João Müller

A flrrna em apreço já é ,Desejamos felicidades. traidos as respetivas cer- industrial nesta praça.

um orgulho no parque _
tidões de dividas para

- Hoje festejará seu na-

comercial e industrial cao Atenca-O
ter logar a cobrança talicio o menino Adolfo

tarinense, pois datand
exeou tiva. Mahfud.

sua fundação apenas de
' Coletoria Estadual de - Amanhã vê passar

1959, gira com o aprecia- Previno aos meus ví- .Iarag uá do Sul, 2 de sua data natalicia o rne-

vel capital de um milhão zinhos para não deixa- Maio de 1944. nino Manfred, filho do sr.

de cruzeíros, estando a- rem vagar seus animais José Albus, e a senhorita

tualmente ampliando con- em minhas plantações,
HELEODORO BORGES Marta ôuneír.

F
Escrivão A 1 d

.

h
sid .ravelmenre suas in- ica tambem proíbí-:

-

. e iun o come-

dustrias e capacidade de do á qualquer pessôa
----.-------

morou seu natalicio o lo-

produção. caçar ou pescar em mí- Po rque
vem Sebastião ôraeheltn,

Folgamos em rever es- nha propriedade sem o .

residente em Serra Alta.

te velho amigo e fazemos meu· consentimento.
A todos Correio do

votos pelo constante pro- Não me responsabiliso Comprar cadernos, Ia - Povo deseja felicidades.

gresso de seu vultuoso pelo que acontecer aos pis, penas, canetas, erc.,

empreendimento. trangressores.
na Tipografia Avenida?

Rib. Cacilda, 25/5/1944 Porque ésta é a casa

especialista nesre ramo e

FRANCISCO LUI por isso pode oferecer

vantagens em preços e

qualidade.

��@§�� •• _���El��li!IiI§II

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade M�dica-

Indutoterrnia, Bisturi . Eletrizo, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
DiretoI' Ilédico do Hospital .. São Jesé "

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

��i���_�_���__��

c o R R'[ I O O O p O y O
Caixa Postal, J9 FUN D A D O EM 1919 Telefone N. 39

"C�RH(IO �O POUO'"
Ave. Getulio Vargas . 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19,

JARAGUA DO SUL
Eslado de Sanla-Calarina

ASSINATURA ANUlL
Cr$ 25,00

DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L LER

REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

DIR. COMERCIAIS

WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINER

Aniversarios

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

:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
...............................................�

.

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacla

.--------------------------_-----------------

de ROBERTO M. HORST
.

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

.

rece seus artigos á
. preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGUA

ICASA BYLAARDT
o Paraiso das SEDAS e

-- TECIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos

encontrará o maior Sortimento na

C A S A BYLAARDT

ação Paraná Sta. Catarí- • •

na, servindo na estacão
deste distrito.

.

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

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO

DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS

DEITODOS OS PREÇOSClinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, 6oruontu

(
v

SABADO, 27 DE MAIO DE 1944
----------�--------------

ANO XXVI JARAGUÁ DO 'SUL

Dr", Arnainio Tavares
Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis 1'lil!!=!!=!!=!!=mi!i5!m=!!=!!=mEE!!!i'!Em=n=!!=il!lirl=
Ex·Chefe dos serviços clinicos e cirurgicos do especialidade no

F bHoje, o Gremio Cru- Hospital de Caridade de Florianópolis. il"lll_ e 're5 (Sel�as'll'lMdl_aslmálo'il:lS, -1-I'lc
Menina Alverita Krelling zeiro do Sul realizará o

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janelra. • .. .t-'

F te i
. .

baíl
EX-,Interno, por concurso. da Assistencla Pública do Ria de Janeira MI' T

. o::

es ejou seu ani _ seu prímeíro ai e e en-
::,

- a eítas, rernedeira m
versário natalicio, terça- possará O sua diretoria Formado pela Faculdade de Medicina da III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - :Iii
-feira ultima, a menina composta das seguintes Universidade do Rio de Janeiro III

II

Alverita Krellíng, filha damast- B L U ME NAU Sl'A CATRI'
o::

do snr. Arno Krelling 1 Presidente Angaci Soa-
1 • A NA o:: "Capsulas Antisezonicas III

Juiz Distrital, e de su� res; - Více.- Maria Stern,'
...--------------------.. I� o:.

o:: I
�l�f�s���li:�nsorte, D. ��c�e:���::c��Joz;�i;a*�: 1---I-N-S-T-I-T-U-T-O-----R-O-C--H-A'---L---OU-R-E-S---111

M inancora"
iii

soureiras:- Walli

BraieS-1
III lU

D. Tereza Bastos ki e Hildegard Daríus; Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos, o::
Em Todas as Boas Farmacias l-ii

Faz anos, hoje, a sen- Oradora- lnge Schrauth; nariz e garganta III '1":,

II

hora Tereza Bastos, es- Conselho Fiscal:- Alaide Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame
:::.ti: um produto dos Laboratorios MINANCORA -1-=

Posa do snr. João Bastos, Lange- Antoní L'
de sua especialidade. III

funcionario da Rede Vi- Maria·�.ÀJzira r;;: S;:.�.e __R_ic_h_li_n_._R_u_a_d_o_P_r_in_c_ip_e_._F_o_'_,e_,_1_'_4'__.;.J_0_I_N_V_I_L_L_E--=
o::

- .Ioinville - Sta. Catarina -

-.

Il�i=i!=li=!!iE!Eii=i!i!!E!i!li!i!!!i!=i!=m!!i5m!!!5!i=m!Eili!

........................_
�

STA. CATARINA N. 1.225

Coluna de
Corupä

s. D. Pedro II
Em assembléa geral,

ultimamente realizada,
essa Sociedade elegeu
sua' nova diretoria, para
o bienio 1944-1946, que
ficou assim constituída>
Presidente, Waldemar

Luz; Vice-Presidente,
Carlos 'I'osíní; 1. Secre
tario, Eugenio Marchetti;
2. Secretario, Raul Mas
saneiro; 1. Tesoureiro,
Euclides MaffezzolIi; 2.
Tesoureiro, Otavio Cíe
lusínski e Orador, José
Pasqualini Comissão Fis
cal:-Henrique da Cunha
Freitas, Oscar Pinto Luz,
Carlos Otto Krelling,
Aluisio Carvalho de Oli
veira e Silvestre Bart
ninkowski.
Para . a posse da sua

nova diretoria, a referi
da sociedade levou a e

feito, hontem, na sua

sede social, um anima
do baile, ao qual acor
reu grande número dos
seus socíos

'

WBnCBsiau Borini

Melhoramentos
Destritaes

Ainda, possivelmente, no
correr da proxima se

mana, sêrão reiniciados,
nesta vila, a colocação
de meios-fios, nas nossas

ruas principaes, a come

çar pela conclusão, des
se util melhoramento, na
avenida Getulio Vargas.

Gremio 'Cruzeiro
do . Sul

3x1Clube Aimoré

CONVITE
--------------------_

E GARGANTA DO i.:j.:AMIN
Esta sociedade tem 0_ i:,;:::.

CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

grande prazer em convi DR SADALLA
par os seus associados e

•

Exrnes familias, pera o ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS!

baile, em homenagema!l ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ !
nova Diretoria e ao trens- �1 «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS i
curso do 6° aniversario

..

.

de sua fundação, que le- 11 - ....oinville - i

varà a efeito em a noite
de 28 do corrente (do
rning) em sua séde so

cial. Tocará o conjunto
"Perú".
Mesas a reservar com

o cobrador do clube, snr

João da Silva Neves.

ARTUR O. MEISTER
Secretario

Casa Paroquial
Segundo sabemos, den
tro de breves dias deve
rá visitar este distrito o

snr. Bispo Diocesano, D.
Pio de Freitas, com o

fim de inaugurar a casa

recem-construída para a

residencía do vigario
desta paroquia, obra

devida, pelo seu belo

acabamento, ao zelo e

dedicação do ilustre sa

cerdote que dirige os

destinos espirituais da

população catolica, des
te distrito.

Dr. Lúcio Corpêa
ADVOGAD®

P�trocina causas de natureza cível," comercial, criminal e traba

lhista, Consultas e pareceres, Assuntos referentes á legislação
s?�re _estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re

tifícação 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 Oito Boehm H. 210 - Fone 333.

Aniversários

LAVANDO·SE OOM O SABÃO

'-t\\)'f\O VIRCl:>
.J �DA �<.;�
(� WETZn IN9USTR/AL
JOINV/LLE "Virgem Espeetclldnde"

da CIA. WETZEL INDUSTRIAL -'Joinvile (Marca Registrada)

'EOONOMISA-SE TEMPO E DINHEIRO .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


