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Flagrantes Administrativos
e Divisão Administrativa

e Judiciária de
Santa Cetorínc

Como Nasceu
Jaraguá.· do Sul

Pelo Departamento Estadual de Estatísti
ca, filiado ao Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, fomos brindados com os dois o

púsculos cujos titulos encimam esta crônica.
Evidentemente, são dois trabalhos dupla

mente apreciaveis, tanto pelo que mostra co

como pela maneira em que é trazido a publi-
cidade.

. .

Não é nosso intuito analisar no curto es

paço de uma ligeira crônica de jornal, essas

obras que reputamos de fôlego.
Apenas, tencionamos divulga-las no só

interesse publico.
Primeiramente. temos que salientar C) pro

gresso da Estatística entre nós, a qual .eletrva
mente, tem sido, de alguns anos para cá, in
tensificada e difundida, mercê da perfeita
compreensão de sua, incalculavel necessidade,
que possuem os homens publicos em cujas
mãos se encontram atualmente' os destinos do
Brasil.

A Estatística é, seguramente um dos fa
tores mais importantes do desenvolvímento
geral' das nações.

Os trabalhos que o Departamento Esta
doal de Estatística, houve por bem trazer á
luz da publicidade, atestam sobremaneira a

eficiência
.
deste serviço em Santa Catarina.

"Flagrantes Admtnístratívos," obra sucin

ta, clara, despida de rapapés, vem trazer a

publico, para conhecimento dos catarinenses
incredulos e recalcitrantes, porque os outros

já os conheciam, e principalmente para os bra
sileiros dos outros estados, os frutos de uma

administração capaz orientada por um esta
dista esclarecido.

Abrangendo, sem .preíerêncías, todos os

setores da atividade catarinense, apresenta
essa "prestação de contas" os principais atos
e fatos da vida' administrativa barriga-verde,
durante o ultimo octênio.

"Divisão Administrativa e Judiciaria de
Santa Catarina" como diz o seu preâmbulo,
visa fazer compreender as razões das altera

ções que se verificaram nos respectivos
quadros.

É portanto, outro trabalho de utilidade
sobremodo relevante.

Cumprimos tambem dever de estrita jus
tiça, não silenciando sobre a feição dada aos

opúsculos pela Imprensa Oficial do Estado,
cujo trabalho de impressão é ótimo.

Em conclusão, o que demonstram os tra
balhos do Departamento Estadual de Estatísti
ca, orgão que dia a dia se vem impondo, por
preencher amplamente seus importantes ob

jetivos, á admiração e reconhecimento dos

catarinenses, é que facilitado por um ambíen
te de verdadeira democracia, no sentido mais

amplo, porque democracia industrial e agrí
cola, tendo por base a pequena propriedade,
a policultura e enorme variedade· na produ
ção manufatureira, marcha o nosso ,Estado·
através a gloriosa senda que tem por méta
"transformar em realidade o ideal de engran
decimento crescente da Pátria, dentro da or

dem, do trabalho e da paz".
\

4()s dados que abaixo
publicamos e referentes
ao nosso municipio, fo
ram colhidos I

e cocate
nados pelo atual diretor
desta folha com a valio
sa colaboração do es

critor catarinense . João
Batista Crespo, que foi
um. grande pesquisador
da historia jaraguaense,
onde ele residiu e' tarn
bem foi durante mais de
vinte anos um brilhante
colaborador do "Correio
do Povo". Com esses

I dados e outros que Io
I ram fornecidos. formou
se a "Noticia Estatístíca-
Descritiva" do nosso mu

rucipio, posteríormente
dada a publicidade. Ire
mos assim, aos poucos, e
de acordo com o espa
ço disponivel reviver a

historia de Jaraguá do
Sul.
As terras que consti

tuem atualmente o mu

nicipio de Jaraguá do
Sul, faziam parte, em

1870, do patrimonio de
familia dos Condes D'Eu.
Estavam sujeitas á juris
dição da Comarca de
São Francisco, como in
tegrando o territorio do
munícípío de, Paraty,
quando em 1883, o snr.

Teodoreto Carlos de Fa
ria Souto, então o presi
dente da Provincia de
Santa Catarina, resolveu
desmembrar as terras de
Jaraguá do municipio de
Parati, incorporando-as
ás de Joinville. Por lei
municipal de 25 de abril
de 1.895, sob n. 7, foi
creado o distrito; a 26
de março de 1.934, pelo
decreto estadual n. 565,
foi o distrito desmembra
do do municipio de Join
ville passando a consti
tuir com Hansa o muní
cipio de Jaraguá, cuja
instalação teve lugar a,

8 de abril do mesmo ano,
sendo seu prefeito o snr.

José Bauer.
A 4 de abril ainda de

1.934, o decreto n. 569
creou a comarca insta
lada .a 10 de maio se

guinte, com o dr. Fran
cisco Machado Rios, co

mo [uíz de Direito e o

I dr. José Carlos Candía
go; como Promotor PÚ
blico.

O fundador de Jaraguá
foi o engenheiro Emilio
Carlos Jourdan, belga
de origem, que viéra
para o Estado em 1.874,
depois de ter tomado
parte na guerra contra o IParaguai, onde ganhou
os galões de Oficial do
exercito nacional e so

bre cuja campanha es-

M. T.

NEY FRANCO 'I monstrou sempre, até
hoje, conciencia das su-

Quinta feira próxima, as responsabilidades e,
dia oito do corrente, ve- o que é de se lhe apre
rá possar a sua data ciar,

(

cavalheirismo e ex

natalicia o snr. NeyFran- trema bondade no trato

co, digno escríxão dó com os que, no Forum
Cível e Comércio do ou fóra dêle, teem con

Juizo de Direito da nos- tacto com sua pessôa.
sa Comarca., Cidadão honesto, tra-

Ha dez anos que vem balhador e muito rela

prestando leaes e valío- clonado em nosso Muni
sos serviços á máquina cipio, terá Ney Fr�nco,
judiciária local não des- na data do seu anrver

merecendo nunca, nês- sário, ocasião de verifi
se periodo, da confian- car, atravez as manifes

ça e da dedicação ao tações de amizade de
trobalho que se exige a que será alvo o quanto
todos aquêles que são é grande e sincéro o

investidos em cargos ou circulo de amigos e ad

funções públicas. De- miradores que possúe

na Comarca.
Correio do Povo, que

tem na pessoa de tão
ilustre aniversariante um
bom amigo e leitor ás
siduo, apresenta ao mes

mo, desde já, 'votos de
uma longa e feliz exís
tencia.

de Timbó, se infiltraram
atravez o morro do Ga
ribaldi e vieram povoan-:
do o vale do rio Jara
guá em direção ao Itapo
cú. Logo em seguida co

lonos vindos de Blume
nau e com o mesmo fito
de aproveitarem as ter
ras uberrimas, foram
colonisando os vales de
Rio da Luz e Rio Oer-

creveu dois livros.
Nomeado comíssárío

de terras em Joinville,
em 1.876 fez uma excur

são subindo o río "Itapo
cú" e verificando a fer
tilidade do imenso vale

adquiriu mais de 2.000
Kl. ao Estado e fundou
a Colonia Jaraguá, jun
tamente com alguns co

lonos nacionaes em sua

maioria.
Jaraguá era a esse

tempo uma floresta vir

gem. Os colonos abrirani
picadas, plantaram as

primeiras roças e cons

truiram as primeiras
choupanas. Os transpor
tes e suprimentos eram

feitos atravez o rio "Ita

pocú" em canoas e foi

por esse mesmo rio que
chegou a séde da colo

nia, estabelecida na fóz
do rio Jaraguá, o primei
ro engenho de açucar e

até um locomovei, para
fornecer a força motriz.
Pertencia ao' fundador
da colonia e para trazer
até o local da instalação
tiveram que ser feitos

tapumes atravez as it.ou
pavas do volumoso rIO.

A maior pa,rte dos co

lonisadores eram pretos
que acompanharam a

Jourdan como trabalha
dores e" depois do fra
casso dessa colonísação,
por aqui se deixaram Continúa no próximo
ficar. número.
A colonísação do in-

terior e com elementos

propriamente lavradores Grandioso sortimento

roi levada a efeito pos- de Albuns para Fotogra
teriormente por italianos fias acaba de receber

hungaros polacos e ale- Tipogr�fia Aven�da.
mães que passando �e�o I Avenida Getulio Var

rio Ada, hoje mumcipro gas, 350.

.

len. leoni�HS
. CH�rHI Her�ster
O dia 5 do corren

te regista a data ani
versaria do snr Ten.
Leonídas C. Herbster,
PrefeitoMunícípal des
te municipio.
É uma data que re

gistamos com prazer,
pois o aniversariante
é credor da admira
ção da população pe
los inestimaveis ser

viços que têm presta
do a coletividade ja
raguaense.
Durante os 6 anos

que governa esta co

muna tem a mesma

mantido um ritmo

sempre crescente de

progresso.
O magestoso edífi

cio da Prefeitura, a

intendencia de Coru
pá, a cadeia publica,
Praça 7 e a estação
rodoviaria com o jar
dim que lhe tomou o.

nome, atestam exube
rantemente uma ad
ministração progres
sista.
Na data aníversa-

I,ria,
ele bem merece

as homenagens que
lhe serão pres�adas.

roo

Estava a colonia em

franca organisação quan
do Emílio Jourdan por
imposição da politicagem
de então viu-se forçado
a vende-la à firma Peche
& Comp. e esta, pouco
depois ao snr. Domingos
Rodrigues da Nova. D' d E t tí tíEste, que é sem favor la a S a IS lca
o segundo bandeirante A data de 29 do cor-

de Jaraguá, desenvolveu rente é destinada em

grande atividade, abrín- todo o país a comemo

do estradas em todas as ração da estatistica.

direções atraíndo gran- Não é preciso resaltar
de número de colonos, aqui o grande serviço
dando, terras para ígre- que a Estatistica vem

jas e escolas. A Estrada prestando ao Brasil. co

Nova da Retorcida foi mo fator informativo de
obra sua e a Estrada todos os seus ramos de

Jaraguá e posteriormen atividade.
te Cacilda, Alice, Corina Os seus prestimos são

e Rodrigo, que tomaram inestimáveis e, tendo ís
os nomes de seus filhos I so em vista, todo cida
foram em seu tempo ex- dão presta patriotico
ploradas. Foi assim o serviço dando aos seus

digno continuador da agentes com fidelidade

grande obra iniciada pe- os dados que pedirem.
lo fundador' da colonía. Em Florianopolis a da

ta foi comemorada com

uma sessão solene, le
vada a efeito pelo dig
no diretor dr. Lourival
Camara.
Em nosso municípío, o

seu agente chefe é o

sr. Emilio Silva, um gran
de entusiasta e traba
lhador infatigavel.
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CORREIO D< ;\it I
Jaraguá do Sul, 3 de Junho de 1944

NA INDOCHINA
, ,

IEIQ)TI1[Al

. Bombardeiro quadri-motor Liberator, do exército dos Estados Unidos sobrevôa
a loca�idade de Vinh, _na Indochina francesa, ocupada pelos' japoneses, dep�is de ter

cumprido a sua rmssao de lançar bombas sobre a estação ferroviaria. Os bombar
deiros destacados na China executam diariamente dessas incursões contra as linhas
de comunicações do inimigo. (Foto da Inter-Americana). João Zipf e Maria da

Conceição Krumiker.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nasceu em Iara
guà do Sul em vinte e

O doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi sete de maio de mil no

to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San- vecentos e dez, domicilie-
ta Catarina, Brasil. na forma da lei, etc. e residente em Iaragué-

I 7 sinho nesre distrito, sen-

FAZ S A B E R aos que o presente edital de dó filho legitimo de Es

citação, com o prazo de trinta dias, virem, ou dele refano Zipf e de Maria
conhecimento tiverem, ou interessar possa, que, es- ônapel.
taudo se procedendo a ex e cu ç ã o por parte da Ela, brasileira, solteira,
Fazenda Municipal contra JOSÉ BERRI. e tendo lavradora, nasceu em

o Oficial de Justiça certificado não haver enoon- Joinville em vinte de Mar
trado o executado José Berri, que se encontra em ço de mil novecentos e

lugar incerto e não sabido, cita e chama-o a com- vinte e seis, domlcíllada e

parecer ou fazer-se representar nêste Juizo, dentro residente neste distrito em

do prazo de trinta dias, para apresentar a defeza Ieraguésinho, sendo filha

qu;:) tiver, na execução que lhe move a Fazenda legitima de Estefano Kru

Municipal, sob as penas da lei. E para qU6 chegue miker e de Tereza Kru
ao conhecimento de todos, e do executado, se pas- miker.
sou o presente edital, que será afixado no lugar
de costume e publicado pelo jornal local.

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos doze dias do mes de Maio de mil nove

centos e quarenta e quatro. Eu, Ney Franco, Es- I

crivãs o subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira
Juiz de Direito". -- Está conforme o original, do

que dou fé.
Juraguá do Sul, 12 de Maio de 1944.

O Doutor A I'Y Pereira Oliveira Juiz de Direito
da Comarca dI-' Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da Ifli etc>

Faz saber a todos os que o presente edital
da primeira praça.vcom 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 Ire n te 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 na �.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 r-eferido 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
Comarca. Está conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 17 de Maio de 1944

O Escrivão NEY FRANCO

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
.

LOMBRIGUEIHA MINANCOßA
. Vermifuga suave e de pronto

eft:ito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

.

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos (' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

temedios

Compre hoje mesmo nm� LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto lOS Laboratorios Minancora

- JOINVILLE

Lle, brasileiro, solteiro,
lavrador, nascido .em Ja
raguá do Sul em vinte e

dois de março de mil no-
vecentos e vinte e um, ������!!!m�!�!!m!!!!i!!�!!!!!!g1!!!!!!!!!!!1mEE!!!!
domiciliado e residente
neste distrito em Garibal
di, sendo filho legitimo
de Ervin Oestereich e de
Alvina Keiser Oestereich.
Ela, bresilelra, solteira,

lavradora, nasceu em Ja-
FAZ SABER t d t edi- raguá do Sul em dez de

a o os os que o presen e
agosto -de mil novecen- de ROBERTO M. HORST

tal de citação, ?om o prazo de tri. n t a dias virem,
tos p vinte e tres domi

ou dele conhecimento tIverem ou interessar possta, ciliada e residente neste
que, estando se I_>I.ocedendo a execução por par e

I distrito em Rio da Luz,
da. �azenda M�lllcIpal. �ontra l\_!AX LUZ, e tendo

sendo filha Ie itima de
Ofiçial de Justiça certificado nao haver encontra.do Carlos ôchulz egde Mina
o devedo� Max .Luz, que se encontra em lugar m- Müller Schulz.
certo e nao sabido, CIta e chama�o a comparecer Iaragué do ôul
ou f3:zer�se representar neste JUIZO, dentro do pr�- 31-5-44 i;;;!1!!!1!�;!;!!!m�m!!!!mg;!!mE!!!!m!!!!mm�
zo de trinta dias, para apresentar a defeza que ti-

ver, na execução que lhe move a Fazenda Munici-
pal sob as penas" da lei. E para que chegue ao

conhecimento de todos, e do executado se passou
o presente ed i t a I que será afixado ·ás portas do

CASA
I

BYLAAR.DTForum, no lugar de costume, e publicado pelo jor-
nal local. Dado e passado nesta cidade de Jar,aguá
do Sul, aos doze dias do mes de Maio de mil no

vecentos e quarenta e quatro. Eu, Ney F r a n c o,
Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oli
veira, Juiz de Direito". Está conforme o original
do que dou fé

Jaraguá do Sul, 12 de Maio de 1944.

Edital de Citação

O escrivão
NEY FRANCO

Edital de Citação

2a. pagina

EDITAL N. 1357

João Luy e Josefina \
Prucek. )�
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu neste
distrito em dezoito de
Maio de mil novecentos
e dezenove, domiciliado e,

residente nesre distrito em'

Corupá, sendo filho legi
timo de Marltlas Luy e '

de Genoveva Filipp Luy.
Ela. brasileira, solteira,

lavradora, nasceu nesre
distrito em vinte e quatro
de julho de mil novecen.

tos e vinte e quatro, do
miciliada e residente nes

te distrito em Nereu Ra
mos, sendo filha ilegiti
ma de João Prucek e de
Hedwíg Zudaszeki.

Jaraguá do Sul
1.....,.6-44

EDITAL N. 1358

Martim Kochelle e Ce
cilia Iunckes.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nascido nesre
distrito em vinte e tres de

julho de mil novecentos e

dezoito, domiciliado e re

sidente neste distrito em

Ilha da Figueira, sendo fi
lho legitimo de Esteeie
Kochelle e de Eva Ko
chella.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu em Ja
raguá do Sul, em vinte e

oito de janeiro de mil no
vecentos e vinte e quatro,
domiciliada e residente
neste distrito em Ilha da

Figueira, sendo filha le

g'itilJ1a- de João José Iun
kes e de Agostinha Gor

ges Iunckes.
Iaragué do Sul

2-6-44

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi
to da Comarca 'de Jaraguá' do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil, na forma da lei. etc

O Escrivão
NEY FRANCO

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. 1354

Max Eugenio Roberto
Ziemarm e Ema Paiva

Lopes.
.

, Ele, brasileiro, solteiro,
oleiro, nasceu, em Iara
gu4 do Sul em dez de

janeiro de mil novecen

tos e dois, domiciliado e

residente neste distrito
em Estrada lrapocú, sen

do filho legitimo de Ro
berto Zíernann e de Luiza
Ziemarm.
Ela, brasileira, viúva,

domestica nasceu em Blu
menau em primeiro de

janeiro de mil novecentos

e sete, domiciliada e resi
dente nesre distrito em

Estrada Itapocú, sendo
filha legitima de Augusto
Klitzke e de Alvina Beck
Klitzke.

Iarague do Sul
255-44

EDÍTAL N. 1355

\

Anunciem nesta Folha

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.
ARTUR MÜLLER, Oficial

FRACOS E AN�MICOS I

Tomeml

•

Iaraguä do Sul
27-5-44

EDITAL N. 1356

VINHO CREOSOTADO
• "5 I L V E I R A ' ,

M l.p"&Mi - ....:

'�"""rn>' �:::::d..
�',

fI;::'1
BronQuit••

" �I Elcrofulo'4

LL� --' Convalescen«;..
vn-uo CREOSOTADO

Oswaldo Alfredo Gui
lherme Oestereich e Hilda
Luiza Otilia Schulz.

J: u''<'1 GERADOR DE SAúDe. 1

Cure seus ma les e poupe
seu born dinheiro com

prando na

farma'cia
a que dispõe de maior
sor-timento na braça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3D - JARAGU11
,

O Pnraiso das SEDAS e

TECIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos
f'llcontrará o maior SOl'timento na

C A S A BYL'AARDT
RUA DO PRINCIi>E - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO

DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS

DEI"TODOS OS PREÇOS
"

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

JARAGUÁ DO SULANO XXVI SABADO, 3 DÊ Junho DE 1944 STA. CATARINA -. N. 1.226

o Mundo
Fóco

em Banco Indllstria e' Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6:000:000,00.
AGÊNCIA

..Jaràguã do Sul
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N ,C O l)

Matriz: I X A J A Í

(Serviço Especial da Inter-Americana)
.

WASHINGTON .:__ O· emissora britanica de
secretário da gu�rra afiro elarou que os pilotos a
mou que os eíetívos ale- liados só atacavam ob
mães de aviõe� .est.ão jetivos militares e que,
gradual�emte dímínuín- portanto, os civis que
do em virtudes dos tre- não quizessem correr
mendos ataques aéreos riscos deviam se afastar
�a aviação anglo-am.e- a qualquer custo, da�
ricana. Tambem os SIS- proximidades desses ob.
temas de transporte do jetivos.
Reich foram gravemente
danificados, declarou o

snr. Stimson

FILIAIS EM: Blumenau, Brusqué, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM:- Jaraguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do
Peixe, .... ão Francisco, Tubarão, Porto Ullião e Canoinhas.
SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Harnouia, São Joaquim, e Tijucas,
ESCRITORIOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió Urussanga e

MOSCOU _ O gover- Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

no sovietico divulgou Rio Negrinho
novos detalhes sobre os Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

planos das autoridades cobranças, descontos, e caução de titulos de expor
nazistas de matar os ci- tacão e ou tras operações de credito; passes para
vis russos que não pu-I as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.
dessem ser transporta- ''T'

dos, como escravos pa-
ABONA EM CjCORREN ... ES OS SEGUINTES JUROS

ra o Reich. Dois milhões A disposição sem aviso, com retiradas livres para
de. velho�, mulheres � quaisquer irnportancias '20jo
cpanças fa foram sacri- Com aviso previo (retiradas diarias até

ficado� pelos alemães 1.000,00)
em gigantescos massa- Deposites Populares Limitados (até 10
cres coletivos. mil cruzeiros) depósitos iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

NA�OLES - Notici�s partir de 5,00 4 %

r�cebidas da Iugosla':'Ia Prazo fixo de 6 meses 5 %

�I�e.m que o mal. TIt.O [Prazo fixo de 1 ano 6 %

InICIOU poderosa oíensí- Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
va destinada a cortar as .. I

•

x

linhas de comunicação A economia e a base da prosperidade
dos exercitos alemães Deposite as suas economias no

nos Balcans. Esta ope- BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

ração é encarada como H O R A R I O : - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15
preludio da invasão do
Continente pelos anglo
americanos.

LONDRES,- Um re

presentante do governo
tcheco, nesta capital,
elogiou o gesto do go
verno e do povo do
Brasil que deram o no

rne de Lidice a uma ci
dade brasileira como

homenagem a povoação
tchecoslovaca destruida
pelo nazista ha dois anos.

WASHINGTON - O
presidente Roosevelt no
meou o snr. Janes V.
Forrestal secretário

.

da
marinha do seu governo.
O snr. Forrestal fôra

sub-secretário do Depar
tamento de Marinha du
rante a gestão do snr.

Knox, recentemente fa
lecido.

3 %

I

Sabados: Das 9 ás 11,1 O

ESTOCOLMO - O de
legado britanico, que se

encontra nesta capital
para tratar dos forneci
mentos da Suecia á Ale
manha declarou que esís
te perfeita unidade de
vistas entre a Grã Bre
tanha e os Estados Uni
dos nesta qustão ..

WASHINGTON - Al
tos chefes da marinha
norte-americana estive
ram reunidos.ultimamen
te na cidade de S. Fran
cisco, afim de assentar
medidas destinadas a

darmaior impulso á guer
ra contra o Japão.

MOSCOU - Noticias
chegadas da frente ru

mena dizem ser iminen
te o reinicio da ofensiva
sovietica em direção a

Bucarest e aos poços
petroliferos de .Ploesti.

NAPOLES - A avia
ção norte-americana rea
lizou grande ataque ás
comunicacões ferroviári
as no passo do Brener,
ocasionando pesados da
nos ás ferrovias que li

gam a Italia á Alemanha.

LONDRES - Em sua

irradiação feita em 24,
Idiomas a BBC respon- .

. deu ao apelo dos bis
pos Iranceses para que
fossem poupados danos
às populações civis. A

\

(

POIlÉM, ANTES QUE
SEU PAIlIlQUEDAS SE
Aß�ISSE, ALCAN�OU 0_
SOLO····A LAMAü'E UM PAN-
TANO AI'IIORTEC'EU SUA QUFD/I.. AO

VOLTAR A SI, ül1?IGIU·sg
CAI'I1!ALE,o,NüO EM t>IREÇ,o,O A tJMI\
lUZ AO LONGE. SEU AEIWPLAtW
S'E t>E5'PEt>AÇAAA CONTRA o {'J:ro
DE UMA COLINA E JONES CAIRA

IS OU :30 M'ET1�OS NA LA,.,\A.

,

j
-

EM JOrNVI LL E
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

I I IELETRO-OFICINA
Enrolamentos de Motores

e Dinamos'
"

Consêrto de Radios em geral
Rua CORONEL PROCOPIO GOMES N. 858

<;

,

�om�an�ía �a�io�al U� ���uro� I�iran�a
AGENTES LOCAIS

, .!'_
Ltda.- Com9pcial

JARAGUÁ DO SUL
-

-

Dr, Lúcio Cor.pêa
I

ADVOGADO
Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba-
lhísta. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re-

tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fõra da,

I Residência:
comarca de residencia.

J O I N V I L L E - Rua Dito Boehm N. 210 - Fone 333.
-

.

•

PREFEITURA MUNICI-
PAL DE JARAGUÁ DO Atencão

SUL ,

Previno aos meus vi-

EDITAL zínhos para não deixa-
rem vagar seus animais

De ordem do sr. Pre- em minhas plantações.
feito Municipal torno pu-

Fica tambem proibi-
plico que durante o cor- do á qualquer pessôa
rente mês de JUNHO, ar- caçar ou pescar em mi-

recada-se na Tesouraria nha propriedade sem o

da Prefei tu ra Municipal meu consentimento.

(le .Iaraguá do Sul e na Não me responsabiliso
Intendencia de Corupá, pelo que acontecer aos

o im osto territorial re- trangressores.p
lativo ao exercício de .Ríb. Cacilda, 25/5/1944

,19Mio satisfazendo o pa-
.

FRANCISCO LUI

'gamento no referido mês, 13X1ficará o contribuinte su- -,--------

jeito á multa de 20'/. so- pbre 0A imposto no �rime�- reçoro mes, sendo entao fel
'ta acobrançajudicialmen-
te. Vende-se um terreno

Tesouraria da Prefeitu
ra Municipal de Jaraguá,
1 de JUNHO de 1944.

do Ocasião
ótimo para arroz.

Tratar com NEME AN
TONIO TOBIAS.

F. VOSGERAU Rua Preso Epitacio
Tesoureiro Pessôa, 652.

Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiaruonto
Dr. Ar....ínio Tavares

Professor Catedralico de Biologia do Instittulo de Educação de Florianópolis
Ex.Chefe dos serviços clinlcos e cirurglcos da espeCialidade AO

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex.lnterno, por concurso, da. Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

rl
-- ..

.

��nhDríl!
.

Contra Dôr de Cabeça 'TI!rminól- termina a dôr

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha

sua casa o Açúcar de Baunilha e os Pós para pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS
I

tambem em

são bons.

Produtos da ICeM S.A. Blumenau

L Alameda Rio Branco - Oaixa Postal, 47 I
.I

�
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B I'R MAN I ANA CAFÉ IIMEU BJ:JASI.c"

É OMELHÓR DO ESTADO, ENCONTRA·SE À VEN

DA EM TODAS AS BÖAS pASAS COMERCIAIS.

FAÇAJv.L EXP"E'RIÊNC1A
�,
'!'.

,

,

I '·C.f\.LÇL\DOL
'j

,

I
..

?t.
�:;.�

INDU!3-�:RI-Ö ßRlVILEIR-ö

l
INDUSTRIA DE'-�'QALÇADOS

,

' ÇOSCH IRMA� S. A.
,

. --

Jl\Rl\GUl\ -fl\NTL\ Cl\Tl\RINL\ \\

,

O tenente genoral Joseph Sti1lwoll, comandante das for

ças das Nações Unidas no norte da Birmania, conversa num

hospital militar com um ferido chin=s. Duas divisões chinesas,

perfeitamente adextradas e quipadas, estão sob o comando' do

general Stillwoll. (Foto da Inter-Americana).

Diretoria da Produção Animal
EDITAL N. 5

Leilão de 'Animais

Dia 19/5/1944

De ordem do Senhor Dirator da Produção
Animal, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr.

Dr. Secretário da Viação Obras Publicas e Agri
cultura, torno publico, a quem interessar posa,

que no dia 26 de Junho do c. c. ano, as 9 horas,

serão vendidos em leilão na Diretoria da Produ

ção animalos seguintes animais, todos da raça

Jersey; . •

JPJrefenllUlra OOlUlIDlncnll'ali, die
JJmraglUlà dl([}) §lUlli

REQUERIMENTOS
DESPACHADOS

Dia 15/5/1944

7224-Albano Fachini, requer transferencia
im

posto um terreno a estrada Vila-Nova, com a área

de 38,550 metr 2, vendido a Francisco Pangrarz - Á

vísta da informeçãç, como requer. Idem, idem, idem.

7225-Albano Fachlnl, requer transferencia
im

posto um terreno adquerido Iaclnrho, Guilherme, A

madeu e Eugênio Bendoti, com a área de 123,50

metr2. síro a estrada Vila-Nova. Idem, idem, idem.

7226 - Joaquim Ferrazza, requer' transferencia

imposto um terreno a estrada Retorcida com a área

de 6.558 met2. vendido a Marcelino Zanchelink Idem,

idem, idem.•
7227 - Artur Keinen, requer transferencia

um

/ terreno a estrada Garibaldi, com a área de 62.500

, metr2. vendido a Oswaldo Erschlng. Idem, idem idem.

7228-Camilo Piazera, requer trensferencla de

imposto s/ um terreno com a área de 6.050 mtr2.

nos fundos de Jar�uá vendido a Edgar Ameríco

Frenzel. Idem, idem, idem. .

7229-Patricio Rodes & Ranthum, requer licen

ça estabelecer se com oficina mecaníce a estrada

nova-Retorcida. Idem, idem, idem.

_

72M-Walter Hertel. requer construção aumen-

to nos fundos de sua casa n. 99, a rua CeI. Procó

pio Gomes de Oliveira. Idem, idem, idem.

7231-Wiegand Reinke, requer transferencia pa

ra seu nome imposto sI uma bicicleta adquerida de

Bruno Fritzke. Idem, idem, idem.
7235-Frederico Píske, requer transferencla im

posto sI um Terreno síro a estrada Ribeírijo Grande

do Norte, com a área de 141.500 metr2.· vendido fi

Rudolfo Kegler, 'Idem, idem, idem.
7236-Frederico Piske, requer transferencia de

imposto s/ um terreno sito a estrada Ribeirão Gran

de do Norte, com a área de 141.50il metr2. vendido

a Guilherme Fritz Kegler. Idem, idem, idem.

7237 - Reinoldo Uecker, requer transferencia

imposto s/ um terreno com- a área de 345 metr2. si

to a estrada Retorcida, para o nome de Fredolino

Beck723�de�'rd��j��oi��berto Prim, requer rransfe- Proibição ����� 1M�wzg���

rencia imposto s/ um terreno sito a estrada Ilha dos &i\1p I RUBINI LId
�

Monos, com a área de 10.000 metr2. vendido a Rei- Aviso que fica termi- OS'O' a
�

noldo Uecker. Idem, idem, idem.
nantemente proibido pe-

.

' •

7239-Antônio Graf. requer transferência ímpos- nstrar em meus terrenos

'

to si um terreno sito a estrada Ilha da Figueira, sitos na Tifa Funil Estr. OF'lelNA FORO AUTORIZADA
com' a área de 85.185 merrã, vendido á Sebaldo, Itapocú-Hansa, seja pa-

R. Mal. Deodoro, 158

Gabriel e Albrecht Oechsler. Idem, idem,' idem:
ra caçar ou outros fins,

7240-Antônio Graf, requer transferencia ímpos- não me responsabilisan

to s/ um terreno sito a estrada Ilha da Figueira, com do pelo que possa acon

a área de 16.670 metr2. vendido à Walter Harnack. tecer aos
infratores.

Idem, idem, idem.

7241-Antonio Graf, requer transferencia im

posto s/ um terreno sito a estrada Ilha da Flgueíra,

com a área de 25.610 metrã, vendido a Gabriél Pe

reira. Idem, idem, idem.

7225 -- Albano Fachini, requer transferencia
im

posto um terreno adquerido de Jacinto, Guilherme,

Amadeu e Eugênio Bendoti, com á área de 123.600

metr. sito á estrada Vila-Nova. À vista da informa

ção, como .requer,
7196 - Alvino Zihke, requer licença para esta

belecer-se com generos alimenticios á estrada Ri

beirão Grande do Norte. Idem, idem; idem.

71'97 Helmuth Krause, requer
transferencia

lançamento para seu nome imposto s/ uma bicicleta

adquerida de Wendelin Stein. Idem,' idem, idem.

7198-Alvaro ôtlnchen, requer licença estabele

cer-se com oficina de celeiro á estrada Rio-Cerro

Idem idem, idem.
7199-Henrique Gurz, requer transferencla im

posto sI uma bicicleta para Guilherme' Sthrafe. Idem,

idem, idem.
,

Um reprodutor de .nome Holefernes com 11 mezes:

t /"
" "

"Heladio ,,16.,'

7202- Renato ôans - requer licença demo ir 5" " "
"Heleno "11,,

casa de madeira a rua Rio Branco, n. 724. À vlste L, " " "lligino "7,,

da informação, como requer.
'"""

"Hifen' "7,,

7234-Hermilio M. Cardoso, requer licença re-" " " ,,' Helio " 6

formar s. cerca de sarafos em frente s, terreno à es-" " "
"Hermes ,,6 ::

trada Iaragué (zone-urbane). Idem, idem, idem. " " "
"Horodio ,,6 "

7244 - Frederico ôraroskl, requer transferencia" " " " ,
Heroi "6,,

imposto um terreno à estrada Caminho do Morr.o,,, " "
"Rincão "8,,

com a área de 75.000 metr2. adquerido de Eduardo" " "
"Rondon ,,9 "

Polmann. Idem, idem, ,idem
Dois Bois de trabalho de nomes +Itararé" e "Ga-

7246-Roberto Hospedagem, requer transferen- vião", preço minimo pe cr$ 1,50 por quilo vivo.'

cia imposto s, nome um terreno á estrada Pedra de Um porco e .,_duas porcas de raça "Berkshire",

Amolar, adquerido de Carlos Hospedagem, com a
"'" preço minimo de cr$ 3,00 por quilo vivo.

área de 23.751 metr2. Idem, idem, idem.
7247 Roberto Hospedagem, requer transferen

cia para S. nome um terreno adquerído de Ida' Hos

pedagem, com, a área de 24.751 metr2. á estrada

Pedra de Amolar. Idem, idem, idem.
7248-Roberto Hospedagem, requer transferen

da um terreno adquerido de Paula Hospedagem, com

a área de 23.751 metr2 á estrada Pedra de Amolar.

Secretário da Prefeitura Municipal de Iaragué I

do Sul, 23-5-44.
__

/
_

Comunico, outrosim, que os 'referidos ani

mais, poderão ser vistos e examinados, em to

dos os dias uteis, dentro do expediente da Repar

tição.. \
.

Diretoria da Produção Animal, em Floriano-

polis, 26-5-44. •

ass.) DARCY GARCIA

Oficial Admínístratívo Classe "J"

pelo-secretario
JOÃO DA SILVA Nl::VES Anunciem nesta Folha

3xl

Junho .de 1944

ADOLFO ANTONIO
IEMMENDOEIWER

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
.

Combustivel e Accessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de haterias.

Carvão e Len,"",a para Gasogênio

Si v_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,

ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,

que será. atendido por hábeis profissionais em mecânica,

e elétromeeânica ! •

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,

E C Z E MAS,

,I�FLAMAÇOES.
C O C E I R A 5,

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

Livros para Registro de Sal

encontra-se a venda na

Tipog�afia Avenida

/
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Reuistro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

ciai do Registo Civil do

Distrito de Oorupä. Muni
cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

EDITAL N. 757

Francisco Melcherl e

Wally Schmauch.
Ele, solteiro, lavrador,

domiciliado e residente
neste distrito, com vinte e

dois anos de idade, nas

cido neste distrito em seis
de dezembro de mil nove
centos e vinte e um, filho

legitimo de Francisco
Melchert e Ema Kühl Mel
cherr, domiciliados e re

sidentes neste distrito. Ela,
solteira, de profissão do
mestica, domiciliada e' re
sidente neste distrito, corri
dezesete anos de idade,
nascida neste distrito em

• vinte de novembro de
mil novecentos e vinte e

seis, filha legitima de
Francisco Schmauch e

Amalia Ramthun, _ domici
líados e residentes neste
distrito

.

Corupä, 20-5-44

EDITAL N. 758

Rodolpho Guilherme
Alberto Kögler e Leosina
Alexandre,

Ele, solteiro, lavrador,
domiciliado e residente
neste distrito, com vinte
anos de idade, nascido
em Iaraguä do Sul, neste

Estado, em vinte e oito
de julho de mil novecen
tos e vinte' e três, filho
legitimo de Oto Kögler e

Elisa Piske Kögler, dorni-
.

ciliados' e residentes nês
te distrito. Ela, solteira,
de profissão domestica.
domiciliada e residente
neste distrito, com deze
seis anos de idade, nas

cida em Luiz Alves, em

quinze de setembro de
mil novecentos e vinte e

sete, filha legitima de Ma
noel Alexa.idre, já faleci
cido e Rosa Alexandre,
domiciliado e residente
neste distrito.
Corupä, 20 de Maio de

1944

-

EDITAL N. 759 legitimo de Fritz Voigt e

Roberto H h h Augusta Passold Voig:t,
Gis I B" -i? sptarc e domiciliados e residentes

I e a nxi
.

om.
em Rio Bonito Campos

EI.e,.. solteiro, lav�ador, Novos. Ela, s�lteira, de
domlcI!!ad? e resld�nte profissão domestica, do
nest.e distrito, com _trInta miciliada e residente nes

enaCI�CO anos de

I�ade,)te
distrito, com vinte e

scído em Iaragué do
um anos de idade, nasci-

Sul,
.

rieste .Est�do, em d�- da neste distrito em qua
zesers de janeiro de.mil torze de fevereiro de mil
no,:�centos e nove filho novecentos e vinte e três,
legttlmo de.�ranz Hohsp- filha legitimo de Guílhef
!�rch e �mIlra Hohsptarch me Krüger e Ana Krüger,
Ja f�lecIdos . _

Ela domiciliados e
. residentes

solte�ra, �e proflssa? .�o- nesre distrito.
mestice, .vlUva, domlcllr.a- Corupé 27 de Maio de
d� e re5ldent� neste dis- 1944'

'

tríto com trinta e sete
anos de idade, nascida
em Iaregué do Sul, em

onze de novembro de mil
novecentos e seis, filha
legitima de Ernesto Brixi
e Francisca Brixi, já fa
lecidos.
Corupá, 25 de .Maio de

1944.
-

EDITAL N. 760
Leopoldo Millnitz e Er-

na Klein.
.

Ele, solteiro, lavrador,
domiciliado e residente
neste distrito, com vinte e

dois anos de. idade, nes

cido em lndalal, neste Es

tado, em vinte e quatro
de abril de mil novecen

tos e vinte e dois, filho

legitimo de Henrich Mill
nitz e Ema Millnitz, do
miciliados e residentes
neste distrito. Ela, soltei

ra, de profissão domestí
ca, domiciliada e residen
te neste distrito, com vin
te e tres anos de idade,
nascida neste distrito em

vinte e cinco de maio de
mil novecenros .e vinte e

um, filha legitima de Fre
derico Klein, domiciliado
e residentes neste distrito.
Corupé, 26 de maio de

1944.

EDITAL N. 761

Artur Voigt e Maria

Krüger.
Ele, solteiro, lavrador

domiciliado e residente
em Rio Bonito, Campos
Novos, n cste Estado, com
vinte e cinco anos de ida
de, nascido em Blume

nau, neste Estado, em

doze de junho de mil no
vecenros e dezoito: filho

DESFILE EM

\

Apresentara m es doeu
rnentos exigidos pela lei.
Si alguem souber de ál

gum impedimento, oponha-
o na forma da lt!i
Lavro o presente para

ser afixado no togar do
costume.

WALDEMAR LUZ
Escrivão

N às suas compras

obsequio pedir
Café Mahnke

É UMA DOI!'NÇA ."AvfsSINA
MUITO "ERIGIOSA ."ARA A FA

MíLIA E "ARA A "AÇA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA

MENTO cltSSE GlRANDE !'LAGELO

U>I E o

A SÍFIUS SI! A""ESENTA soa

INÚMERASI"ORNAS. TAIS COMO:

REUMATISM.

ESCR6FULM

ES..,NHAB

FfSTUua

ÚLCIE'"

ECZEMAS

I"I!RIDAB

DARTftOS

MANCHAS

MATERIAL

PITlalll.
11111[011
Empr�sa Sul Brasileira de Eletricidade SA.

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Matriz:

(Sob Administração do Governo Federal)

PA!!A A ••IIA I>II�HIW. I'ltIGIIII.
••M��M.I EM· EI�.QIE�

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

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
I 220 Volts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profundidade.

.JOINVILLE

Artngo§ IEletrnco§ ]p)21r21 o Rar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO Dß INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquer
pedido de instalação .de luz e força.

Um destacamento dp soldados norte amoricnnos marcha

deante da torre do Par'lamentv, par'a tomar pari., num desfile

organizado para dar ao povo inglês urna idéa da8 eentenas de
milhares de homens que esperam o momento

.

I, invadir a

Europa ocupada pelos nazistas. (Foto da Inter-Am 'l'icana.)
, I

A fama do PEITo.RAL
DE ANGICO PELo.TEN
SE acentua-se nos prorn
tos e radicaes curativos

operades na humanidade
a todos 'os momentos. ·At·

Comprar cadernos, lé- testo que tenho usado não
.

t I só pera mim, como tarn-
pIS, penas, cane as, e c.,
na Ti pografla Avenida? b�1I1 para �� pessoas de

Porque ésta é a casa minha famllla, o podero

especialista néste ramo e so PEITORAL ?E AN

por isso pode oferecer GICo. PELOTEI'lSE pre

vantagens em preços e \ parado. pelo habil phar
qualidade. . maceunco sr. dr. Domin

gos da Silva Pinto, con-
---------------------------------- tra constipações, bronchí-

LON DRES
tes, etc. do que tenho ti

rado sempre otimos re

sultados. E por ser ver

dade firmo o presente e

assigno.-Pelotas.

.. ELIXIR DE. NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ .1 ANOS

VENDE-. .... TODA PARTI! •

Porque

o. abaixo assigriado,
conselheiro municipal e

capitão da Guarda Na-
cional: arresta que tem

si-Ido usado pelas suas filhas
o PEITo.RAL DE ANGI- � Tri\rí\\ILlF lHIIE1I»1K\MCo. PELOTBNSE prepa- .fullJJ\U) �!Vllo
rado pelo habil e conhe
cido pharmaceurico dr.

Domingos da Silva Pinto
FABRICA DE MO'VEIS EMobtendo sempre rapide a-

proveitamento em casos

de tosses, constipações e

outras .enferrnidades seme

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

o maior prazer. Pelotas c:c:Z i p P e r e rn
Felicissimo Manoel A- 1

marerite.

o pEITORAL
. DE Af'lGICO

Jeronymo Caràoso Fernondes

Confirmo estes artesta

dos.. Dr. E. L. Ferreira
de Araujo.
(Firma reconhecida)

Licença N. 5 I I de 26 de
Março de 1906
Deposito geral: Laboratorio
Peitoral de Angico pelotense
Pelotas - Rjo G. do Sul
Vende-se em toda a Parte

FERRARIA·

Pabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

1

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 18�

J Á R A G U Á
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BLENORRAGIA e males das
VIAS URINÁRIAS, R I NS E BEXIGA

Um trata�!20�:LoLod�S:Ol�:::�� 'vias url.ná-�t;
-

rias (ambos os sexos) e das doença, dos RIOS' e B�Xlga. .

�é realizado eficazmente pelo OXYL. que por meio de � .

sais extremamente solúveis age diretamente na uretra. t,

�_Não ofende o estômago, auxilia a extinção dos com- '"

mentos agudos ou crônicos em ambos os sexos, evitan-

do todas as consequências. como dores nas pernas. tor-

nozelos inchados, perda do vigC?r. rs�qtisrp.o.pontodcs, . • •.

tonteiras. olhos empapuçados. íncontínêncío na unp<;" ecídêe, crrdêncicr, per
turbações na bexiga. Não encontrando nas Fcrmécícs e DrogarIas escreva

ao Depositário, Caixa Postal1874 - �ão Paulo. MODO DE USAR NA BULA

QUATRO DRAGEAS AO DIA

, * O X yr-L *

§ClHIlUJLlllE
,

RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

GERAL

DO MAIS SIMPLES AO MAIS
FINO ACABAMENTO

Fornece tambem cadeiras tipo

Não cempreml G U A R D A CH U V AS,
SOM B R I N H AS,'

LIGAS, CINTAS, E SUSPENSORIOS, MALAS E
_

BOLSAS.

sem primeiro verificar os preços destes

artigos na casa

Erico Bruhns )orODUÓ �o Sul
RUA. CBL. BMILIO JOURDA..,!'I N. 62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
ANO XXVI JARAGUÁ. DO SUL SABADO, Õ DE Junho DE 1944 STA. CATARINA - N. 1.226

·I------------------·I
..----------�

Dr. :Wal�emiro Mazurec�en
e.la 1>1 IAI81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
C!inica geral medico - cirurgia ,'de adultos e creanças
- Partos "Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- lndutotermia - Bisturi-elétrico . Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azUIs.

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

Caixa Postal, 19 F (J N D A D O EM 1919 Telefone N. 39

Péun O ln�rõal ���:emu�
larápio deu em roubar ri
pão que os padeiros de
positam de madr u g a d a

nas casas da cidade, em

recipientes' ali para esse

fim colocados,
Embora a policia tenha

vigiado para pegar o es

pertalhão, ainda não foi

p o s s i V e I deitar-lhe as

NOT tl � LOCf1J� 80�as �e Ouro
fésto �81nn�nde !�anl�� .

A 10 de Junho proxi-
gar em Trindade, á esrra- mo festejará o seu quin-
da Iaragué, a tradicional quagéssimo aniversàrio

Recebemos em dias
O des e n v olvimento

fésra em beneficio da ca- de Ielíz consórcío o hon-
da semana finda, a vi-

'1 I I h d it d S G llh crescente deste distrito,
pe a

.

oca, aven o torn- rado casal de lavrado-
81 a o nr. UI erme

b I I ·1- b h S h k t mercê o esforço do snr.
o a, et ao e arraquin as res Luiz Pavanello e sua

c wan e, que rouxe-
P Ieí

de café e bebidas.
esposa D. Catarína To-

nos o seu· amável abra- re eíto Municipal, cuja
ço de despedidas, por dedicação, nesse sentido,

non Pavanell?, residen- ter de seguir para Rio secundada pelo seu de
te no logar RIO do Serro, do Testo onde fixará re-

dicado auxiliar, até ha

Su� numerosa I?role, sidencia. pouco tempo, snr. João iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiii

quasi toda �la, dedIcad� Esportista de fibra, foi Tosini, no cargo de in- Dr LUIZ DE- SOUZA
ao nobre mIst�r que e I até agora o Sr. Schwan-I tendente distrital, tem

•

A D V OGAD O
a lavoura;. fara celebrar ke um baluarte da glo- atestado, vivamente, o

em regosIJ� pelo tr�n�- riosa A. A. Baependí, que se pode esperar, Escritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
curso .<!.o cInquent�narIO deixando por isso em sempre. de uma admí- Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel 12
da �lllao. pelo VInculo

suas fileiras lacuna de nistração, tendo como

m�trimolllal de .s�us pais', díficil preenchimento. base o interesse geral iiiimiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiii::::::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�����iiiiiiiiiiiiiiiiiii
MIssa que tera lo�ar . Ao Sr. Guilhermé dos seus administrados. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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

na:qu�la data, na Capela Schwanke acompanham Assim, já hoje pode- C
-

I-
-

Ide RIO do Serro.
.

os nossos votos de feli- mos contar, neste distri- Ar-tigos pura pre- ao po leia
De longa. data, �osso cidades. to, com um acervo de

prezado Ieítor e assman- melhoramentos, dentro
te, ao Sr. Luiz Pavanelo, das possíbilidades das
sua digna consorte e á

Anl·VerSa·rl·os
suas arrecadações muní- Casa Rea I

sua numerosa descen- cipais, que merece ser

dencia, enviamos asnos- visto, por olhos desapai- defronte' o Oine Buhr
sas felicitações por mo- xonados, com um pro-
tí t

'

f A 1. do correnre feste- Ver·lll·quem a Esposl'ça-o
IVO ão grato que e es-

�

grama de governo, bela-
- -

tejar-se Bodas de Ouro. jou seu natalício, o jovem mente executado. 1"l:'l'!'I:::'l'!'I:::'l'!'I:::'l'!'I:::'l'!'I:::'l'!'I:::!'!'l'::::!'!"l'::.!'!'l'.:::!'!'l':::!'!'l':::�.;"!'::...:::!'!'l':::!'!'l':::...:::!!!!:::!!!!:::....::::
Mario Mahfud. Com a retirada do snr.
Hontern, come m o r ou'João Tosini, por expon-

taneo ·desejo seu, da fren
te da governança do nos

so distrito, sucede-o o

snr. Carlos Tosini, cuja
força realizada, sem du
vida, será a mesma de
monstrada por seu ante
cessor.

Tendo assim a direção
deste distrito, ha bem

pouco, desde logo se D p' -

d
- Sempre Novidades -

entregou ao desempenho r� rIamo o -

de vistosos empreendi-I Amaral e Despedída
Noívades

mentos, o que é prenun- Silvocio de que teremos, pe-
A 27 de Maio, contra- la segunda vez, uma ou- Esteve em visita a es-

taram casamento a gentil tra figura de administra-. te distrito, em dias da

senhorita Helena, filha do dor, à altura das nossas semana passada, o Dr.

ônr. Ignacio e Eliza Leur- necessidades. Priamo do Amaral e Sil

precht com o jovem Vir- E assim sendo, mais _se va, ilustre promotor pu-

gilio Piccoli, filho do snr. • •
blico desta Comarca.

João e Santlna Piccoli. S
- -

. A 28 do mesmo mês abastado colono ônr. An- Rede' de Via-
. emlnarlO

noivou-se Isidoro Schmitz, ��i?ta����f���. residente ção Paraná- S�. C. c:l�. Jesus
mudito conhecido e esri-

Em Estrada. Schroeder, S C
TIveram InICIO no Se-

ma o no meio esportivo U anta a
e social de Estrada tambem a 28, contraírem

- minario S. C. de Je s u s,

ôchroeder e Itapocusinho núpcias o jovem Jorge tarina o� trabalhos para a.mplia-
I h Mayer, estabelecido com çao do atual predIO, a-

com a genti sen orita
f d

.

daptando-se para melhor
A G d If· f'lh d o icina e bicicletas e fi- Estamos informados de
na an o I, I a o acomodaç"'o a g r a n d e

lho do abastado colono que, bre vem e n t e. será '"

Snr. Antonio Mayer com construido neste distrito, concurrencia dos seus a

a gentil senhorita Wal- um grande pr e d i o, pela lunos, vindos ultimamente

haud, filha do comer- Rede de Viação Paraná de quasi todas as partes

ciante sr. Leopoldo Wag- Santa Catarillêl, para per- deste Estado e de outros

ner. norte de seus funcionários. pontos do paiz:

Guilherme
Schwanke

Coluna de
Corupá H CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

�i DR. SADALLA AMIN ii
11 CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS �1
n ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ. n
1l «RUA, GERONYMO COÉLHO, 42», (ANTIGO HOTEL WEIS 11
l� - ....oinville - :\1

mãos.

Ha dias a pol i c i a de
Jaraguá do Sul, prendeu
o individuo Manoel Mill
tão dos Santos, rnais co

'nhecido por Manoelito M.
dos Santos, que estava
sendo procurado pela po
licla carioca.
Est ev e em Blumenau

onde a sua presença foi
notada e conseguiu esca

par num auto m o v e I de
São Paulo. O sr. Delega-

fiuoromirim �st�?�:ro��
Guaramirim pa r e c e que
instituiu por conta própria
um imposto de exportacão.
.Assim, Iodo ci d a dão

que ali vai desembaraçar
um despacho no valor in
ferior a Cr$ 100,00 tem

que pagar t r e s cruzeiros ---------------

a . titul�, de ordern de em- do Regional dali comuní-
rnais :

um aniversario a

barque Sra. Wanda K. Nicoluzzi,
,

.

cou-se com a autoridade
Sera legal essa cobran- desta cidade que conse-

dma. esposa do Sr. Ve-

ça? ? ? guiu prende-lo.
nancio Nicoluzzi, operoso

I
chefe de oficinas desta

P I
Em seu poder alem de redação. .

re so pe a cerca de 7.00Q cruzeíros Ainda ontem rememo-

I-
- em dinheiro, foram apre- rou a data aniversaria da

pO lCla Ca .. endidos 20 vidros conren- senhorita Irene Voigt, filha
.

_
. do comprimidos de Ate-

ta r 1 n e n S e brina, remedio hole caris-
do sr. Francisco Voigt.
Tambem hontem viu

f I'
-

f-
sirno e díflcil de adquirir. passar seu natalício· o

um a SI 1- Monoelite foi rraneportado jovem Wigando Ersching.

cl cl
daqui para ser entregue á

ca O r e policia do Rio, e posteri-

A· b'
- ormente a policia de Blu-

t e r 1 n a rnenau deteve tambem o

seu motorista Manoel Al
ves Vieira, que foi reme

tido á capital paranaense.
Agora nos chegam no

ticias de Curitiba de que
a Atebr.na era falsificada,
sendo uma droga sem o

valor curativo que lhe é
peculiar no tratamento, da
febre palustre. Dtz-se, ali
que os espertalhões tinham
estoque dessa' mercadoria
falsificada no valor de ..
200.000 cruzeiros

sentes só na Pede-se á pessôa que
soubér do paradeiro de um
cachôrro policial, de oito
rnezes de idade mais ou

menos e que atende pelo
nome ZURf, o obséquio
de se entender com o dono
do dito animal, snr, Dr.
Luiz de Souza, á rua Ben
jamin Constant, 156 - Te
lefone n. 12.

GRATIFICA-SE BEM.

nos afigura da capacida
de do snr. Tenente, Leo
nidas Herbster, ilustre,
prefeito municipal, em

saber atinar, com acerto -------------

com aqu�!es q�e, c.omo, Roupas feitas, chapéos,
seu_s auxílíares Imediatos gravatas, sedas, case-
esiao apto.s para dar um miras etc etc.
grande brilho aos car-

.

gos de que são investi- 'COSO ßntonio lo�iHSdos.

Renato ôans e familia
tendo transferido restden
ela pare Curitiba, despe
dem-se por esre meio de
seus amigos e conhecidos
e oferecem seus préstimos
naquele cidade,

Fabrica de Moveis Estofados
I

"CRUZEIRO"
•

Procure transformar �M� E� seu lar num maravilhoso
e �Iegante mundo, cheio � �� � de encantos, . beleza e

elegância, usandd -os
.

:.. maravilhosos e modernos
mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,

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

Fabrica de MÓfeis CRUZEIRO,
fabricados em Jaraguá do Sul ...

Loja e escritório. à rua Marechal Floriano Peixoto nrs. 54-58
Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca. 136

.'
FONE 45
I

a

Noivado
Contr a t o u casamento,

neste distrito com a srta
Odete Moritz, belo orna .... "

mento da nossa socieda-)
de, filha do sr. Bertoldo
Moritz, já falecido, e de.
D. O t i I i a Moritz, o sr .

Guilherme Hilbrecht, fun
ciona'rio da firma Stein &
Cia, de Joinville, e filho
do sr. OUo Hillbrecht, co
merciante desta praça·, e

de sua esposa, D. Ida
Hillbrecht.

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

ÇIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS' DE SENHORASS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

'ndutc,termia, ßisturi Eletrico. Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

.
-RAIOSX-

Dh'etor Médico do Hospital .. São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

��,@õg��--@!!§I:--��-��-��a Corresp.

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada) ':>t>-6Ã� ylRCfAt
. ".

:, EsPECIALIDADE

"'-fl.\\'f\O V1RG�
.

.J �DA���
(�WETZEt INDUSTRIAL

JOINVILLE "Virgem Espeaialidade"
o SABÃO

•

Recomenda-se tanto p�ra roupa fina como para roupa comum.

/
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