
Da Capital da Repu
blica de onde íora tra
tar d'e assuntos ligados
á administração e eco

nomia do nosso Estado,
CAIXA POSTAL, 19 Díreror-resporisavel : A RTU R M Ü L L E R Fundado em 1919 TELEfONE N0. 39 voltou ° sr. Dr. Nereu

��������������������!���������������������������������� Ramos, digno Interven-

ANO XXVI JARAGUÁ DO,8UL Sabado, 17 de Junho de 1944 Sta. Catarina N. 1228 tor Federal, que alhi Iora��� �__i
-

�
- alvo de diversas ome-

nagens, prestadas pelos
seus coestadoanos e al
tas figuras da adminis
tração:

As noticias maís. sen

sacionais da semana

vieram do Pacifico, pois
super íortalesas voado
ras atacaram novamente
o Japão e forças ameri
canas desembarcaram
na ilha de Saipam, do Requerimentos despa
arquipelago das Maria- chados pelo snr. Dr. De
nas, onde se luta feroz- legado Regional de Po-

As forças russas ini- mente. De posse dessas licia de Jomville: Irmã
cíaram a grande ofensi- ilhas o Japão fica so- Ursuline, pedindo lícen-.
va contra a Finlandia,

I
mente a

,1.500
milhas das ça para viajar a Londri-

avançando cerca de 40 bases aliadas.. na: «Indeferido por não

quilometros em um dia
_ possuir carteira modo 19»;

e em direção' a Viborg.
-

Wilhelm Sonnhohl, pe-
Espera-se que a Finlan-

P'
dindo licença para via-

dia, logo que esteja li- arque jar até Itaiopolis e Guri-
vre da- pressão das for- G

'

I
tiba: «Em face da íníor-

ças alemães faça uma Uaranl mação, como requer»;
paz em separado com

. ,
José Francheschi, pedín-

Stalin. qontlllua a obter o do licença para viajar a
mais franco s�ce.sso o Joinville;, «Em Iace da
«Parque Teatro Guara- informação, Sim»; Maria
ní», 8:r�ado na

_

praça Ana Verch Todt, pedin-
fro��e�rlça a estação fer- do para viajar a Cano
roviana. ínhas: «Em face da in-
A petisa�a te� pas�a- formação, .Sím»; Ernesto

�o �ora� dn:�rtIdas via- Martens, pedindo para
januo de -aVIa0 e balan- viajar a Joinville e São
çando - se en�lUanto os Francisco: «Sim, para
adultos apreciam gosa- Joínville»: Joachim Er
das comedias apresent�- nest Joe�ting, pedindo
das p�lo. afamado comi- para viajar a Ituporanga:
co Chíquínho. «Sim».

Noivado-Com a senhori
ta Odila Vieira Borges,
fino elemento da vida
social Jaraguaense con

tratou casamento o sr.

Francisco Antonio Píc-
Os alunos do Colégio cione, academico em me

S. José, deste dístrito, dicina em Curitiba.'
prestaram segunda-feira A srta. Odila é filha
ultima, uma significativa do casal Laura-Heleodo
homenagem ao revdmo. ro Severiano Borges e

padre Antonio, vigario o sr. Francisco é filho
deta proquía.rpela passa- do casal Maria Teresa
gem do seu aniversário Puzzelio Piccione e sr.
onomastico, transcorrido Francisco Piccione, in-
nesse mesmo día, com dustriais, residentes em - FUTEBÚL
um programa, do qual São Paulo. Está em exposição na
constavam poesias, can- vitrina da Farmacta Ja-
'tos e bailados infantis. - Em Estrada Schroe- raguá a linda taça que-------------------------,------- d�rea��se o��osw pro���o, �

M I Ih' d E A'" Nas�imento ce matrimonial, no dia José Lindolfo Borgese ra a ·oras·' m· çao
)

10 do corrente, do sr. vaí oferecer para ser
•

, .'

.

Com o nascimento de Ri d Híllé Iílh d.' "lCar o I e, 1 o o disputada na melhor' das.

\ robusta menina, acha-se b t d 1 d J ......

"")!::\f:: ri Im:?r ;:;jJ.:tm Arfilbeiros nor
' a as a o avra or sr. 0- tres, entre as equipes;;;\ I .

'
.

•

em festa o lar do snr.

! te-ame ri c a n o B, Adolfó 'Marschall, comer- sé Hílle, com a .senhorí- do Baependí e o Acaraí, '
. ta Lucia Genow.

os dOI'S rívaI'S do munI'cI'-'; escond i d 03 em ciante local e de sua

um matagal nas exma. esposa, d. Emy Viajantes-Para São Pau- pio, em dias que ainda
K d 1 M h 11 la viajou o sr. Augusto vão ser marcados.

viz in ha nç as da aesemo e arsc a.
Fernandes, socio da Iír- Nessa mesma ocasião

praia, tomam po· Enfermo ma Gosch Irmãos S.A. será disputada uma ta-

sição para prote- A lhíd _ ' ça oferecida pelo sr. Ge-

b I
cha-se reco 1 a a raldo Marquardt parager o desem -ar q�arto reseryado do Ho�- Falec.imento - Em .F�oria- ser disputada entre os

que de forças a- pítal S. Jose, c;Iessa CI- nopolIs, on�e resIdIa, fa- juvenis do Baependi e
Hadas. Estas me· dade, por ter SIdo 'ope- leceu no dIa 11 do cor- São Luis
tralhadoras, de rada, em dias d� ulti�a rente ? sr. Her.culQ,no

' .

_

.

b'
- semana, a menma LIa de FreItas, funclOnarlo • '

t" fa rlCaçao mo- Sachs, filhinha do snr, aposentado do Minist,erio GORDURA de COCOderna, po d e rn Leopoldo Sachs, comer- da Fasênda e sogro do
disparar 500 ti- biante local, e de sua sr. Altino Pereira, cote- Receheu _ Cft�íl, H'Hlros por minuto. exma. esposa, d. Euge- tor federal nesta cidade " U U!I L
(Foto da Inter nia Sachs.

'

A enlutad9, familia os
Vende-se qualquer quan-

Americana.) (Correspondente)
nossos pesa:ílles.

_ tidade de 'peso.

.

Notas Locais

Amassando o .EixoPerdoai-lhes ...
I

Firmados os aliados na França ..

Ofensiva russa contra a Finlandia
- Aproxima:r;J1-se do reduto dos

•

- Japoneses -

Acoimar ao trabalhador de imprensa, de

epítetos menos honrosos, pelo fato de trazer
á publícídade coisas que o publico deve sa

ber, no seu próprio Interesse, é ato que se

pode com justeza, qualificar de desprezível.'
Sentinela avançada da sociedade, deten

sor dos seus direitos é o homem de imprensa,
sobretudo, o que se' pode chamar de sincero.

O -homem que pensa. por escrito, dá por
escrito e assina o que lhe brota do cérebro,
não póde ser taxado por quaisquer ignorantes
'com os adjetivos que muito bem e "par uroít
de conquête" lhes caberiam.

A falta de-cultura, que - façamos-lhes jus
tiça, -' a culpa não lhes cabe - porque a difu
são do ensino, não lhes alcançou a infancia, é
o motivo único de suas invectivas contra os

que, desinteressadamente, no só aían de fazer
com que, a nossa terra não seja . uma terra
muda, tomaram a seu cargo a tarefa' nobre
de manter um jornal que de fato represen
tasse e defendesse os seus direitos e os ínte
resses de toda a região.

A eles poderíamos lembrar o "Perdoai
lhes porque não sabem o que fazem" respei-_
tando-lhes a ignorância. '

\

N 'F ça para alí transíerídas,a ' ran
As ultimas noticias ra-

As forças aliadas con- diofonicas declaram que
tinuam a progredir . na os impetuosos ataques
zona. de invasão írance- alemães tem todos eles
sa, tendo ampliado gran- sido desbaratados, ha
demente as cabeças de .vendo localidades que
pontes e continuando a passam de dono tres a

desembarcar reforços e quatro vezes por día,
material pelo ar e pelo '(
mar. Na 'RússiaTendo as forças do
General Montgomeri ja
avançado até a metade
da largura da peninsula
de Cherburgo, ameaçan
do tomar a ultíma rota
de suprimentos. que os

alemães precisam e man

t.... -: tem para aquele porto,
as forças de Runstedt
tem lançado a luta gran
des reforços, calculan
do-se que quatro divi
sões blindadas ja foram

No Pacifico

I M.T.

Horrorosa Tragedia em

Estrada Schroeder
Eu te mato, e o tiro prostrou sem vida Otimo Processo

um irmão de 6 anos de idade. PARA CONSERVAR FO- Gelil.A
TOGRAFIAS. DI e.O\!tI"fAs- f-etegrafi-as não.. se • '..'

,

estragarão si forem sem- Trafego Ferroviario

pre guardadas num al- A Rede Viação Parabum, que se pôde adqui- na-Santa Catarina ínau
rir pelos preços mais

gurou, segunda-feira ul
vantajosos na Tipogra- tima, no trajéto ferroviafia Avenida. rio deste distrito a cida

de de São Francisco do

ISul, mais uma litorina,
moderno e belo vehicu
lo, que muito facilitará
essa linha de transporte
diário, ultimamente pos
ta em execução pela di
reção dessa mesma re

de, e que grande servi
ço tem prestado ao seu

publico.

Quarta feira, Estrada1------·---Schroeder.vno .dístrlto de-
•

Guaramirim, do munici- Service Ml·litarpio de Joinville foi aba-

l Jado com uma horrorosa No prOXIIDO número.

\ tragedia. '

publicaremos a nova re-
Dois filhos do ópera- lação de sorteados con

rio da Empresul, Herci- vocados.
lío Oring, estavam em

casa e o maís velho, ---------
de 11 anos de idade,
brincando com uma es

pingarda apontou-a con

tra seu irmãosinho de 6
anos, dizendo: "eu' te
mato", e a arma dispa
rou indo atingir em 'cheio
o pequeno que alí mes

mo caíu morto.
A policia tomou conhe

cimento do fato'.

Material Escolar
tem sempre em stok
LIVRARIA AVENIDAAfonso

Ziesemer
Bail
Paraninfarão, por par

te do noivo, no civil: Sr.
Alberto Dutra, chefe dos Esta semana tivemos
Correios e Telegrafos o prazer de receber a

desta cídadee sua Exma. visita do snr. Afonso
esposa. No religioso: Sr. Zíesemer, gerente neste
Oscar. B. de Souza, Sar- -munícípío da firma OIsen
gento do 13 B.' C. e sua Irmãos Ltda.
Exma. esposa. Como é do domínio
Por parte da noiva, no publico, esta Iírma ad-

civil: Sr. Osmar Dutra, quiriú a fabrica "Iguas-

Enla'ce .Matrl·monl·al Inspetor de Fazenda em sú", sita em Rio Molha

Itajaí e sua Exma. espo- e continua com as in-

HÀFERMANN. - BAlL sa. No religioso: Sr. Ma- dustrias de madeiras
rio Nicolini, Dentista e compensadas e pasta

Realiza-se hoje civil e sua Exma. esposa. mecanica, tendo dado

religiosamente o matrí- Amanhã os nubentes grande desenvolvimento
monio da Srta. Eulalia embarcarão para Rio a sua produção.
Haíermaon, filha dó Iar- Negro, onde fixarão re- Ao sr. Zíesemer, que
maceutíco Sr. Carlos Ha- sidencia. é distinto cavalheiro

fermann, com o Sr. José Parabens. muito
.

agradecemos a

gentilesa de sua visita.

c O I é O i O S. Jo sé

r. Hereu Ramos

• I

DefeUHciu �e Policiu
.Requerímentós despa

chados pelo snr. Cap.
Delegado de Ordem Po
litica e Social: Hilda Hu
fenuessler, s o I i c i tando
licença parra viajar en

tre Jaraguá e Serra AI
ta: «Sim»; Heinrich Kop
mann, pedindo licença
para viajar: «Sim»; Max
Walter Max Otto Muelle,
pedindo licença para vi
ajar: '«Sim, exeto o lito
ral».

[1PDrl�1
HIPISMO

Domingo, 25 do cor

rente, a Sociedade Hipi
ca de Jaraguá do Sul irá
proporcionar ao publico
mais uma tarde turfista.
Um pareo dlsputadíssí

mo entre Lipo, Valente,
Bugre e Mimosa, perten
centes respetivamente
aos senhores Bruno Be
seke, Carlos Hass, Ale
xandre Haake e João
Emmendoerfer, estan do
a partida marcada. para
as 14 horas.
Alem desse esperado

pareo haverá mais doís
desafios.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
,2a. paginaJaraguá do Sul, 17 de Junho de '1944:

natureza dos veiculos que deverão trafegar nas

ruas' e da 'intensidade do rraíegor indicará especte
de calçamento a ser adotado.
Art. - 4.-Nas ruas dotadas de meios-fios e passei

Dispõe sobre a construção de passeios a dá ou- os, os terrenos deverão ser dela separados por uma

rras providencias. grades de ferro os madeira de leí devidamente, pin-
O Prefeito Municipal de Ieragué do. Sul, na con- redes, com altura mlnlma de um metro e oitenta

Iormidade do disposto no Art. 12, item 1 do Decre- (1,80, mt.), de acordo com a planta previamente a- Da ordem do sr. Pre-
to-Lei n. 1.202 de 8 de abril de 1.939 e decídada- provada pela Prefeitura. ,.� feito Municipal torno pu-
mente autorizada pelo Sr. Presidente da Republica §-1. - Os terrenos não edificados que devem ser blico que durante o cor-

DECRETA: - conservados sempre limpos, serão obrigatoriamente reute mês de JUNHO, ar-
Art. 1:- Os proprietários e foreiro de imoveis, em feichados por muros de um metro e oitenta (1,80 mt.), recada-se na Tesouraria

cuja frente tenha a Prefeitura mandado colocar mel- de altura minima. da Prefeitura Municipal
os-fios, ficam obrigados a concorrer com a metade §-2. - Em terrenos ajardinados ou onde a constru- de Jaraguá do Sul e na

das respectivas despezes e com um terço das cor- ção estiver recuada do alinhamento, a respectiva Intendencia de Corupá,
respondentes ao calçamento e sargetecemento. frente poderá ser feichada em data a sua exrenção, o imposto territorial re-

§-1. O pagamento da contribuição para o serviço por gradil de ferro ou madeira de lei, pintada sob l-ativo ao exercicio de

de que trata o artigo 1., deverá ser efetuada dentro base de alvenaria boa qualidade. 1944.

do prazo de 180 dias contando da data da notifica- §-3. - Os muros Já existentes em conrraveçäo ao Não satisfazendo o pa-

ção feita pela Prefeitura, sob pena de cobrança por presente Decreto - lei, serão somente reformados gamento no referido mês,
via executiva.

. obedecendo aos dispostos em dispositivos. ficará o contribuinte su-

§-2. Quando os proprietário a criterio da Prefei- Art..5. - A Prefeitura poderá exigir dos proprieta- jeito á multa de 20'/. so-
tura, não possam satisfazer o pagamento de uma só rios. a, construção de muros d.e arrimo s�mpre �ue, bre o imposto no primei
vez da contribuição para aquele serviço poderão fa- o nivél dos terrenos for superior ao da via publica ro mês sendo então fei

ze-lo em prestação mensaes
'

iguaes de acordo com Art.-6. - É proibido em qualquer trecho do passeio, ta a cob'rança judicialmen
o montante da mesma contribuição dentro do prazo sargeta ou da via publica, mesma em frente a gara to.

'.

referido no §-1. do Art. 1. gens, estabelecimentos comerciaes, ou industriaes, Tesouraria da Prefeitu-
Art.-2:- Os passeios, cujo tipos e larguras serão a colaboração de qualquer objeto que i'!1peça livre ra Municipal de Jaraguá,

uniforme em cada via Publica e determinados pela transito e o escoamento das agues fluviaes, salvo 1 de JUNHO de 1944.

Prefeitura mediante requerimento do interssado deve- consentimento expresso o da Prefeitura, e por tem

rão ser construidos de material impermeavél interi- po previamente determinado

orrnente a custa dos proprietarios e pelos mesmos Art.·7. - Este decreto - lei, entrará em vígor na

conservados data da sua publicação rev ogadá as disposições
§-1.:- Calçada e meios-fios e sargetas, serão os em contrario.

.

----------

proprietarios e foreiro notificados pera no prazo de
30 dias provldenclarem a construção dos passeios
e reparação dos já existentes.'
§-2.:- Caso não seja atendida a notificação dentro

do referido prazo, a Prefeitura mandará construi-los
ou repara-los por conta do proprietario, a quem a

presentará a fatura de seu custo acresenrede de 6%
de edrnlnlstração, para ser pago dentrp de 30 días, ----------------------,

sob pena de cobrança executiva. O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

§ 5:- Aos proprietarios que provarem a Impossí
blhdade de pagamento da fatura de uma só vez,

poderá a Prefeitura feclllrar-lhe o pagamento -na for
ma do § 2. do Art. deste Decreto-Lei.

.: Não serão permitido degraus ou chamadas
CUI ; 115 nos passeios e o escoamento das agues flu

dos predios ou das torneias será feito por
de canalisação, que passarão sob o mesmo

,

os.

3.:- Nas ruas em que na data da publicação
.íecrero-leí ja houver passeios as novas cons-

tru 5 obedecerão o mesmo declive; nas demals
'a declividade será de 3% e �eu nivel inferior

, COincidir com meio-fio; nas entrada de gara
estebeleclmenros comerciaes e lndusrrlaes, se

,�indo o chanframento do meio-fio mediante

líccnçe da Prefeitura ...

. .lllie< \:- A Prefeitura tendo em considerélção a

Prefeitura Municipal de Iaraguä do Sul, em

de maio de 1.944.

AS). LEONIDAS C. HERBSTER
PREFEITO MUNICIPAL

lOMBRIGUIIRA . MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

eleito Dispensa purgante e dieta!
C,ERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4

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

temedios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MlNANCORA para o St'U tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora

Decreto�L'ei n. 120

ví.
m€

pa

de

ru,

de
ge
rá
pr.

.

- JOINVILLE

PREFEITURA MUNICI- Instituto, do Açúcar
PAL DE JARAGUÁ DO ,

�

SUL e do Aleool
ATOS DA 'COMISSÄO

EXECUTIVAEDITAL
Resolução n. 82-44 de

25 de maio de 1944.
Assunto - Libera a a

guardente requisitada e

ainda não retirada, e dá
outras providências.
A Comissão Executiva

do Instituto do' Açúcar e

do Alcool usando as a

tribuições que lhe são
dadás por lei e

Considerando' que a sa

fra :de aguardente de
1943-44 se acha encerra
da e que em breve terá
inicio a nova safra, ne

cessitando os produtores
de dispor inteiramente cre
seus deposi tos:
Considerando que a

Dlstilaria Central de Le n
çóis, no Estado de São
Paulo, instalada pelo Ins-

F. VOSGERAU títuto do Açúcar e do AI-

Tesoureiro coo), especialmente para
redistilar aguardente, ne

cessita de funcionar sern

Prolobloca-O
interrupção, resolve:

4 Art. 10. - A requisição
, de aguardente, de que

Aviso que fica termi- trata a Resolução n. 65-43,
nantemente proibido pe- de 24 de agôeto de 1943,
netrar em meus terrenos não se aplica à aguarden
sitos na TUa Funil Bstr.' te produzida na safra
Itapocú-Hansa, seja pa- 1944-45.
ra caçar ou' outros fins, Parágrafo único -Con
não me responsabilisan- sidera-se pertencente á
do pelo que possa acon- produção da safra 1944�45
tecer aos infratores. aquela que tiver sido fa-

bricada a partir do ano

de 1944, desde que tenha
havido interrupção, da fa
brico de dois meses, no

minirno, 'desde o encerra

mento do periodo de pro-
dução anterior.

................ � ;.... Art. 2°.- A aguardente

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

que não tiver sido retira-

Artigos pura pre- da, dos engenhos produ
tores, pelo Instituto do A

çucar e do Aleool ou pe
las Usinas redistiladoras

Casa, Real até a data da publicação
'da presente Resolução, fi-,

defronte o eine Buhr ca liberada e sujeita á
contribuição de 60 centa

- Verifiquem a Esposição -

vos por litro, para crédito
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: da Caixa Geral de Aguar'

dente.,

Junho de 1944

ADOLFO ANTONIO
EMMENDOE{lFER

3x2

sentes só na

Heqimenlos de Liberlação
Tropas do

exercito nor-

te-americ a no,
transportadas
por, planadC!", ,

res ou aVI

ões de trans-

por te, desfi-
Iam durante
uma reviata.
Os solda-

dos des ses

regimentos fo
ram especial
mente treina
dos para efe
tuar opera-
ções na reta

guarda das
linhas mmu- Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

gas e cons- cobranças, descontos
-

e caução de titules de expor
tituem a van- tação e outras operações d e credito; passes -para

guarda das as principais praçasdo Paiz, mediante taxas modicas

forças dê In- ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
vasão. \

(F O t O da
Inter � Arneri-

Banco IndlJstria e Comercio

de' Santa Catarina S.O ,Ao
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO Ö.ooo:ooo,oo.

'A G Ê N C I A

.Jaraguã
. do Sul

Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «' I N C O»

M atriz: I T A J A Í
FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do :-'ul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Marra, Perdizes, Rio do

Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas,.'
SUB-AGENCIAS EM: Indaial, Hamo.iia, São Joaquim, e Tijucas,
ESCRITORIaS EM: Cencordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá. EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho

cana)

A disposição sem aviso, com retiradas livres para
quaisquer importancias '20/0

Com aviso prévio (retiradas diarias até
1.000,00)

Depositos Populares Limitados (até 10
mil cruzeiros) depósitos iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 mt1ses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralritente
A economia é a base da prosperidade

Deposite as suas economia.s no

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

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

3 %

Sabados: Das 9 ás 11,OQ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19·

l.ßéforma dos Estatutos
do "Bandeirantes Foot

Ball Clube"
Telefone N. 39

Na-o comprem' G U A RDA OHUVAS,
• SOMBRINHAS,

ANO XXVI }ARAGUÁ DO SUL

fUN D A D O EM 1919

STA. CATARINA N. 1.228SABADO, 17 DE Junho DE 1944

(conclusão do numero anterior)

PRAGAS e DbENÇAS ção á "ferrugem":
A planta é atacada . em a) Fazer todos os anos

outros países por muitas novas plantações;
pragas e doenças. Entre b) Nunca aproveitar por
nós, ao que" se sabe, a rnais de um ano o rerre

'ferrugem" é o único mal nç destinado aos vivei

constatado. Os - sintomas ras;

da enfermidade são: pe- c) Deitar os rizomas em

querias manchas amarela- sulcos, tendo uma profun
das, 'Correspondendo a pe- didade mínima de cinco l

querias pústulas parda- centimetros, o que conrrl

cernes, localizadas ne pa- buirá pare impedir a con

gina inferior das folhas taminação das novas plan-
mais próximas do chão. tinhas por esporos que,
Tais púsrulas, que rarnbern porventura, tenham sido

se encontram ao longo trensporredos por outros

das nervuras, dos pecío- microbios.
los e das hastes, são as d) Para maior seguran

frutificações do fungo. E ça, subrneter os rizomas

sórnente no outono, ou no ao tratamento pela água
início do inverno, é que quente, mergulhando - os,

I

há probalidade de se for- durante 10 mlruitos, na á- Erico Bruhns
marem, nesses mesmos gua mantida á rernperaru-
pontos, urnas frutificações ra de 45 gráus e plentan
de cor bem maís escura, do - se logo em seguida;

,

quase pretas, que säo r e) Na ocasião da trens

muito mals restsrenras per- plantação para o campo,
mirem ao parasito vencer não aproveitar as mudas

as condições climatéricas que já apresentarem sin

adversas, reiniciando' o tornas da "ferrugem".
seu ataque na primavera. f) Quendo o ataque for
durante a nove vegeta- muito intenso antecipar a

ção. colheita das folhes; fazen
da um corte bem rente

ao chão;
.g) Nas plantações com

"ferrugem", prericer O se

gundo corte antes da en

trada- do ternpo : frio, afim
de impedir a formação
dos "esporos de inverno"

que facilitariam a propa
gação do fungo;
h) Terminada a colhei-

ta, "enterrar fundo ou des
truir pelo fogo" os rema

nescentes da cultura, evi
tando - se, assim, focos de
novas infecções,
O emprêgo da "calda

bordalesa" ou de outros

B LEN ORRß G Iß fungicidas prevenção a

. .
essa doença, alem de di-

e males das O dlvls�r das agu�s en- 'ffcil aplicação, é conside-

VIAS URINÁRIAS, RINS e BEXIGA tr� o RIO Jaragua e os rado, por muito técnicos,
Um tratamento poderoso das moléstias RIOS do Testo e do Ce- de eficacle bastante duvi
daavíes urinárias (ambos os sexos) e das dros até a. Serra �o Mar. dosa. Entretanto, alguns
doenças dos Rins e Bexiga, é I"ealiza�o A OESTE C S

-

B
eficazmente pelo OXYL. que por mela . om ao en- aconselham a pulveriza-
de sais extremamente solúveis age dire-: t Ca Alegre pe
tamente na uretra, Não ofende o estô- O e, �po.. '

-

çêo ou o polvilhernento
mago. auxilia a extinção dos corr-imentos los .atu.als Iímítes entre das hortelãs pimenta com GARCIA DE. RESENDE
ezúdos ou crônicos em amboe os sexos, H

U U U ,. ,

t
e�itando todas consequências, como dores O dI�t�lt? de _ansa e o enxofre, cuja atuação se- E certo que es amos

nas pernas. tornozelos inchados, perda do
mu cipio de Sa Bento vivendo um novo ciclo muito pode ter acelera-

vigôr, reumatismo. pOI'tada:, �ontell'a�.
m o. ria maior por meio dos

olhos empapuçadoe, incorrttrtêncta na urr- (Comecando pelo divisor lf' U da historia. Uma outra do, em certos pontos, a

na acidés ardência, per-turbações na be- '
• vapores su urosos. m

xiga. Nã;' encontrando nas,:F;u-mácia,se de aguas do RIO. Preto, born produto é o enxofre época. se abre ao futuro sua cáminhada .para a

�:t�'i'\�7:s�e��oa;���.osltano.
Ca1X!l descendo pelo RIO. Hum� molhavel. da nossa civilização. Ca- frente, fomentando uma

MODO DE USAR NA BULA bol� e por .esse RIO ate 'PRODUÇÃO de ÓLEO minhamos para a frente expansão comercial e

r I�:�•• ii a foz .dod RItO, Anbo B�m Em São Paulo fabricam co� uma. vteldocidada ja- ���f�r�fglad�a!� s����::
"- , ... e s�gUIn o a e aca eceira aparelhos para a indus- mais regis ra a no pro-

�als alta desse mesmo trialização da menta, ci- cesso da nossa forma- períosas necessidades.

rIO.)
"

tando,se as firmas Tano ção, como nação ide- Muito antes da guerra

:IE::!.-i:';'Ir::':':'::Iill'··'··;':�;··�·"··"·l····�··�··�··m·""":Iill·':'::·�Iill\" i nú�e��nua no próximo

�����fn�;ai,;t�r��';! �:';�io:.���:!:1��; �e�f:r:i�!�t:�v1�i�:s
� 01 lL \UI � 01 01 @. 'dro Cristino, 4, ambas cos paises - do mundo. sil que aí está na pleni-

---------------- Porque naquela capital. Enganam-se, porem, a- tude da sua grandeza.,

]F]E R R AR I A "Chácaras e Quintais" queles que supõem ser Por sua próprta: conta,

(Tabatinguera, 122" São esse vertigino�o cresci- conduzido por U),Il ho

Paulo), no seu número de mento, em tao grande mem que compreendeu

15.1.1944, traz o projeto �scala, um fruto do con- e interpretou fielmente

de uma pequena instala-[ Junto. _de fatores. e de a sua ansia de subir, o

ção para a destilação da condlçoes favoraveIs que Brasil já havia iniciado

hortelã pimenta, de auto- se desenvo!veram sob a a sua reastruturaçã,o e

ria do dr. N. Botafogo forte press3;0 da guerra. conomica, financeira po
Gonçalves Qu�m.: alI�entar taes litica e social quando o

(Notas organizadas pe- convlCçoes nao passa d.e mundo se viu mergulha
lo Eng. agro José Soares u!ll observad?r SUper!I- do na maior guerra da

Brandão filho do Servi- Clal das realId;ldes hiS- história. A prova di8so

ço de Informação Agríco- tóricas e do m�mento se é que necessitamos

Ia, do Ministério da Agri- 9,ue estamos vI,:,endo -do apoio de uma docu-

cultura). I com, tanta. capaClda.de mentacão - está no fato
,

. de progredIr, de criar da ségunda conflagra-
-

novos caminhos para a cão mundial nos ter en

Material Escolar marchq do velho carro contrado preparados pa-

tern sempre em stak da civilil2ação. ra enfrentar vitoriosa-

LIVRARIA AVENIDA A guerI':�: não interveio mente todos os distur-

no procesSp do nosso bios que as guerras sem-

crescimento. Quando pre provocam.

O municipio está situ- fazendo parte desssa ca

ado ao Norte do Estado deia de serras as do

e relativamente á Capi- Molha, Aurora, Rio Cer
tal em_ rumo NNO com ro, Rio da Luz, Garibal-
136 quilometros em linha di e Alto Pedra Amolar

réta. A séde, cidade de de onde se unem a Ser

Jaraguá do Sul, tem a ra do Mar propriamente
altitude de 33 metros e dita.
está situada a 26° 28' 30", O munícípío tem as

de latitude Sul e há 49° dimensões de 52 quilo-
04' 30" de longitude de metros em direcão Nor
Grenwisch. te - Sul e quarenta e oi-
De configuração mon- to de Este a Oeste, com

,

tanhosa, o terreno vai uma area de 776 quilo
.

em crecente elevação até metros quadrados.
a Serra do Mar, não obs- < Foi creado pelo decre

tante ter longos vales to n. 565, de 26 de mar

onde mais se aglomeram ço de 1.93t, governo do
- as populações de díver- Snr. Coronel Aristiliano
sas origens e têm aí sua Ramos e tendo como se

principal exploração a- cretário do interior e

gricola. Tambem as en- Justiça o snr. Dr. Placi
costas dos morros mui- do Olympio de Oliveira,
to numerosos e que vari- ficando assim satisfeita
am em altitidês de 50 a uma velha aspiração da
300 metros, prestam-se população local.
bem a lavoura devido a Foi desmenbrado do

argila de que são forma- municipco de Joinville
dos. e obteve os seguintes
O principal vale ,é. o limites: AO NORTE: Com

do Itapocú que margeia o municipio de Joinville
o rio do mesmo nome e partindo da maís alta ca

de onde derivam os de beceira do Rio Itapocu- Das folhas mais próxi
menor importância. Entre sinho, por este abaixo mas do chão, esse fungo
estes são dignos de men- até a sua fóz no Rio Ha- passa, pouco a pouco, ás
são o do Itapocusinho, ROCÚ e deste ponto até folhas superiores e, se en

Rio do Cerro, Rio da a barra do Rio Figueira. contrer-condições , favoré

Luz, Jaraguá e Ribeirão A LESTE: Com Joínvílle veis ao seu desenvolvi

Cavalo, no primeiro dis- e Blumen-au, subindo o menta, poderá inutilizar

trito, e Rio Novo, Isabel, Rio Figueira até a sua uma boa parre da folha

Pedra de Amolar no se- mais alta cabeceira, daí gern, influindo não só na

gundo. Todos esses ter pelo divisor das agua dos quantidade, mas tambem

renos são cortados por Rios Massaranduba e Ja- na quelidade do óleo pro

uma imensidade de ri- raguá até encontrar a duzido, por diminuir o seu

beirões e riachos que nascente do Rio do Cer-' teor em mentol.

dão a cada pequeno pro, roo AO Sul: Com Blume- Aconselham - se os se

prietario, não só coníor- nau e Timbó, seguindo guintes meios de preven
to e exelentes aguadas,
com grande fertilidade
ao sólo.
Dos mais importantes

morros destacaremos o

do Jaraguá, com 288 me
tros de altitude e os de
Serra do Boi, Garaíão e

Pedra de Amolar, aque
le no primeiro distrito e

estes no segundo. O mor

ro do Jaraguá situado na

margem direita do rio
do mesmo nome e que
se inicia a cem metros
do perimetro urbano, é

vanguardeiro da cadeia
de montanhas que se se-

I guem até a Serra do Mar,

CODlO Nasceu,
Jaraguá do Sul

Posi�õo, configUrH�aO, confrontacões e limites
(continuação do numero anterior)

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á
� �
:: ::

De conformidade com o .dísposto no art> 5.,

parágrafo 3°., destes 'Estatutos, fica a�ter�do o pa

rágrafo 1°. do artigo 10., para o seguinte:
Art". 10�

§ 1. - O "Bandeirantes Poot-Ball-Xäube",
fundado no logar "Ano Bom", distrito de"" Co�upá,
municipio de Jaraguá do S.ul, aos" 6 �e}'abrIl de
1943, que passará a denomIn�r-s,e Sociedade In-:

dependencia Esporte Clube, e uma s�Cl�dade
esportiva e, recreativa que tem por objetivo a

prática do atletismo, futebo.l, de carater amado

rista, podendo tambem dedicar-se a qualquer ra

mo de cultura física, artística' e recreativa, a

critério da diretoria.
Ano Bom, 13. de junho de 1944

A . Cultura da
Hortelã Pimenta

Presidente: João Victorino de Moura

Vice-Presidente: João Siqueira
.i. Secretário. Arthut Schütze
�. Secretário: Walter Schütze

1': Tesoureiro: Ervino Theodoro Ritter

2'. Tesoureiro: Francisco Víctoríno de Moura
\

LIGAS, CINTAS, E SUSPENSORIOS, MALAS E BOLSAS.

sem primeiro verificar os preços destes

artigos na casa

Jara�uó �O 8ul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

/

Sociedade Hipica de
Jaraguá do Sul

I
-

- Domingo, 25 de junho - ás 14 horas

Na pista á Estrada Nova

Grande Páreo "Jaraguá"
Concorrentes: LIPOj VALENTE,' BUGRE,

.

e

MIMOSA.

Alem dessa corrida terão lugar mais dois desafios.

ATENÇÃO: O 'recibo do mês de maio deste

ano dará entrada aos socios.

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO . )\10RALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY 1". 185

a GuerraNós'e

Comprar cadernos, la

pis, penas, canetas, etc.,
na Tipografia Avenida?
Porque ésta é a casa

especialista neste ramoe

por isso pode oferecer

vantagens em· preços e

qualidade.

NUN C 1=1 EXISTIU 16 UF=lL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,

INFLAMAÇÕES.
COCEIRAS,

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R��lstro �ivil
Artur Müller, Oficial do Re

gisto Civil do 1°. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,
faz saber que compareceram

no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:

EDITAL 1.561

Celso Germano Klein
e Albertina Pernplona,
Ele, solteiro, brasileiro,

comerciante, nascido 'em

Ieragué do Sul em 11 de
setembro do ano de 1.918,
domiciliado e residente
no munícíp!o de [oinville,
sendo filho legitimo de
Pedro Francisco Klein e

de Albertina Schmidt
Klein.
Ela, solteira, brasileira,

domestica, nascido em

Iaragué do Sul, em 9 de
setembro do ano de 1.921,
domiciliada e residente
neste distrito .ern Francis
co de Paula, sendo filha
legitima de José Aniceto
Pamplona e de Maria So
ares Pamplona.

Jaraguá do Sul
12-6-44

EDITAL n. 1.562

Carmelino Alfredo Fos
ter e .Clemencia Borges.
Ele, brasileiro, viuvo,

barbeiro, nasceu neste Es
tado em quatro de feve
reiro de 1.909, domicilia
do e residente nesre dis-
-rriro em Corupá, sendo
filho legitimo de Alfredo
Manoel Foster e de Maria
Francisca Fester.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, nasceu neste
distrito em 25 de novem

bro de 1.923, domiciliada
e residente neste distrito
em Nereu Ramos, sendo
filha legitima de Antonio
Borges e de Iulía Fennes
Borges.

Iaragué do Sul
12-6-44

-EDITAL n. 1.565

Luiz Prestini e Wanda
Sohn.
Ele solteiro, brasileiro,

lavrador, nascido em [are
guà do Sul em 29 de
junho do ano de 1.922,

- domiciliado e residente
neste distrito, em Itapocu
sinho, sendo filho legiti
mo de Batista Prestini e

de Clementina Zanghell
ni Prestini.
Ela, solteira, brasileira,

domestica, nascida em Ja
ragué Sul em 12 de janei
ro do ano de 1.927, do
miciliada e residente nes

te distrito em Irapocusi
nho, sendo filhà legitima
de Augusto Sohn e de
Bertha Schaldag.

Iaragué do Sul
12-6--44

Roupas feitas, chapéos,
gravatas, sedas, 'case

miras etc. etc.

Casa "olonio Io�ißs
- Sempre Novidades

EDITAL N. 1364

Alvin Guilherme Ber
ner e Vanda Jahn Sacht.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu em Ja
raguá do Sul em pri
meiro de março de mil
novecentos e treze, do
miciliado e residente
neste distrito em Itapo
cusinho, sendo filho le
gitimo de Guilherme Ber
ner e de Lydía Rappe
Berner.
Ela, ,brasileira, viuva,

domestica, nasceu em

Jaraguá do Sul, em dois
de maio de mil nove

centos e nove, domici
liada e residente neste
distrito em Itapocusinho,
sendo filha legitima de
Henrique Jahn e de Ana
Hoffe Jahn.

.

Jaraguá do Sul
12-6-44

EDITAL N. 1365

FAZ SABER aos que o presente edital de ci
tação, com o prazo de trinta dias virem ou dele
conhecimento tiverem ou interessar possa, que, es

tando se procedendo a execução, por parre da Fa "

zenda Municipal centra ARTUR GLADE, e tendo o

Oficial, dê Justiça certificado não ter encontrado o

devedor, Artur Glade, que se encontra em lugar in
certo e não sabido, cita e chama-o a comparecer ou

fazer-se representar, neste Juizo, dentro de trinta di
as pare epresenter a defeza que tiver, na execução
que lhe move a Fazenda Municipal, sob as penas
da lei. E pera que chegue a notícia ao conheclmen.

�=====================

to do mesmo, se passou d presente edital que serà
afixado no lugar de cosfurne e publicado pelo jornal
local "Correio do Povo". Dado e passado nesta ci

dade. de Jara�u" Sul, aos vinte e quatro dlas do mês
de maio de 1.944. - Eu, Ney Franco, Escrivão o

subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de
Direito. -- Está conforme o original, do que dou fé.

Ieregué do Sul, 24 de maio de 1.944

Pensão Familiar
Vende-se esta bem afreguezada Pensão, com

Bar anexo, sita a Rua Preso Epitacio Pessöa, 607,
proximo ás estações Ferroviária e Rodoviária.

- Tratar na mesma -- 5x1

ELETRO-OFICINA
Enrolamentos de Motores

e Dinamos

o doutor kry Pereira Oliveira, Juiz de Direi
to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San-

Ita Catarina, Brasil na forma da lei, etc.

FAZ S A B E R aos que o presente edital de

citação, cem o prazo de trinta dias, virem, ou dele
conhecimento tiverem, ou interessar possa, que, es
tando so procedendo a ex .e c u ç ã o por parte da
Fazenda Municipal contra JOSÉ BERRI. e tendo
o Oficial de Justiça certificado não haver r-ncon

trado o executado José Berri, que se encontra em

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

parecer ou fazer-se representar nêste Juizo, dentro
do prazo de trinta dias, para apresentar a defeza
qua tiver, na execução que lhe move a, Fazenda
Municipal, sob as penas da lei. E para que chegue
ao conhecimento de todos, e do executado, se pas
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 llOVA

centos e quarenta e quatro. Eu, Ney Franco. Es
crivãs O subscrevi. (assinada) Ary Pereira Oliveira
Juiz de Direito". _. Está conforme o original, do

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

O escrivão
NEY FRANCO Ieregué do Sul, 5/6/�944.

Soe. Iriâ. II]TA" Lida.

Ficou Radicalmente
Curado

Edital de Ci�ação
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 srn. Aristides Tdxeira
Pinto, residente em Porto

Alegre, enviou o seguite ates
tado como acto de reconhe
cimento ao PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE por
te-lo curado de uma velha
bronchite .

lllmo. Snr. Domingos da
SIlva Pinto - Pelotas.
Amigo e Snr.
A testo que ha longos anos Isotria de uma torte bronchi

te e que us-i diversos pre
parados pará combatei-a sem

que nunca conseguisse me

lhorar em meu estado saude,
Já cansado de sotrer, resolvi
tornar vosso preparado.
PEITORAL DE ANGICO

PELOTENSE e apenas com

alguns vidros desse peitoral
consegui ficar radicamente
curado.

-,

Saudação do vosso obro -

ARISTIDES TE'IXEIRA PI!IITO.

Porto Alegre
Contirmo este atestado. Dr.
E. L. Ferreira de Araujo
(fim-a reconhecida)

Licença N. 5 I I de 26 de

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

Victório Floriani e Bea
triz Scheller.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu em Iara
gué' do Sul em trinta de
agosto de mil novecen-

, tos e catorze, domicilia
do e residente nesre dis
trito em Estrada Nova,
sendo filho legitimo de "-

Eugenio Floriani e de
Maria Zanella Floriani.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu em Ja
reguä do Sul em primei
ro de novembro de mil
novecentos e vi.ite e dois,
domiciliada e residente
neste distrito em Tres
Rios do Norte, sendo fi
lha legitima de Miguel
Scheller e de Juliana Leo
nora Lombardi.

Jaraguá do Sul
14-6-44

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

, C�í�i.ni;:;l
E u...... DO�NÇ" e"..vlssu"Á
MUITO "ERIQOSA �ARA A FA
MíLIA E PARÃ A "ACA. COMO
UM 150M AUXILIA" NO TRATA ..

....ENTO DtSSE a"..NDE PLAaELO
USE o

UI ti 1;1111:mijllíl;lJ
A SíFIL.IS .E ",.RESIENTA .0.
INÚ ....ERA.I'O""'''•• TAl. COMO:

"EU"'ATI.M.
ESCR6FULA8
ES,.INHAII

P'ISTULA8

ÚLCIE'"
IECZItMAil'
n"IDAil

.ARTltCM

MANCH...

FAZ SABER a todos os que O presente edi
tal de citação, com o, prazo de tri n t a dias virem,
ou dele conhecimento tiverem ou interessar possa,
que" estando se precedendo a execução 'por parte
da Fazenda Municipal contra MAX LUZ, e tendo
Oficial de Justiça certificado não haver encontrado
o devedor Max Luz, que se encontra em lugar in
certo e não sabido, cita e chama-o a comparecer
ou fazer-se representar neste Juizo, dentro do pra
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
Forum, no lugar de costume, e publicado pelo jor
nal local. Dado ·e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos doze dias do mes de Maio de mil 110-

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

Jaraguá do Sul, 12 de Maio de 1944

O Escrivão
NEY FRANCO

Edital de Citacão
,

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

Grandioso sortímento
de Albuns para Fotogra
fias acaba de receber
Tipografia Avenida.
Avenida Getulio Var

gas, 350.

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHIl)ClDO HÁ " "NOS

VENDE__ DI TODA "A"TI!.

FRACOS E AN�MICOS I

Tomeml
VINHO CREOsorADO
"SILVEIRA"

.....- .. _:

.

To....
R••frl.d..
BronQult••
Escrofulo••
Conv.l.scençu

Vlr-HO CREOSOTADO
é: UM GERADOR DE SAÚ'DC.

N as suas compras

obsequio pedir
Café Mahnke

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

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

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. D_eodoro, 30 - JARAGUA
......................_ .

:;:;:;::::::;:;::::;;;;:;:;:::;;;;;::;:;::::::::;;::::::::::
...........................................................

O Escrivão
NEY FRANCO

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

Edital .de Citocöo
,

'

AID(())1f IH[lEI1�1L §CIH[1[Jl1fZIE
RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

\

FABRIGA DE MÓVEIS EM GERAL
DO MAIS SIMPLES AO MAIS

FINO ACABAMENTO

Fornece tambern cadeiras tipo
<cZ i P P.• r e r:.:.

�I..� .a..�

A V 1--5 O
Pelo presente levamos ao conhecimento de to

dos, que. é rigorosamente proibida a entrada em

nossas propriedades em Itepocusínho, sob qualquer
pretexto.

Aos que não observarem o presente avíso serão
aplicadas as penalidades da leí.

5x1

"oooeiem nesta folho '·Cl\LCL\DOL
, ,

,

I
,

COIIRA caSPA,
I
«

QUEDA DOS CA- I
BELOS E DEMAIS I
ßHCÇOES DO I
COURO CJiBElUDO.

PET.DlIIR
IIIRIEDIR l INDUSTRIA DE OALÇADOS

,

GOSOR IRMAOS S. A. l

Jé..RL\GUL\ - fL\NTL\ C0TL\R�I\lL\jTÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

!NDU} 1 f\iL\ ßRôJILEIR.{I
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7335 - Henrique Hertrnand - brasileiro, Lquer
'transferencia pera s/ nome imposto uma bicicleta de
Otto Krelss. Idem, idem, idem.

7336 - Waldemar Grubbe - brasileiro, requer
transferencia para s. nome terreno adquirido de

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Adriano ßellock, com área de 70.000 mt2. estrada
Nova-Rerorcída. Idem, idem, idem.

I Dia 23/5/1944
7290-Alfredo Mielke - brasileiro, requer licen-

ça construção nos fundos de sua residencia a Rua

7M2-Hermann Althoff-brasileiro, requer Ileen- CeI. Procopio Gomes de Oliveira, nO� 12. Idem, idem,

ça sub-locar dois apartamento da casa n. 209 da idem.

rua Presidente Epltacio Pessôa. A vísra da informa- 7329-Guilherme Gumz-brasileiro, requer Ileen-

ção, como requer. ça demolir um renehe s. terreno a Rua Filipe ôch-

7296-Maria Klein - brasileira, requer constru- midt. Idem, idem, idem.
'

ção chiqueiro noe fundos de sua casa a Avenida 7297-Chiodini & Modrocn-- brasileiros, requer

Getulio Vargas-fundos. A viste da' informação, idem transferencfa um camínhãosinho, pare Francisco

idem. Chiodini. Idem, idem idem.

7298-Emilio Gadotti-brasileiro, requer rransfe- 7328-Eurico Doubrewa - brasileiro, requer rrans-

rencie pera Alfredo Mlnarrl, imposto terreno com ferencia pera a Soco Agricula Industrlal Retorcida

érea de 95.000 sito a estrada Nova-Hansa. A vlsra Ltda. a Estrada Ribeirão Grande do Norte de um

da informação, idem, idem. terreno com área de 2.557.500 met2. Idem, idem, idem.

7299 - Fridolino Schmidt - brasileiro, requer
7326-Antonio Zipf - brasileiro. requer transfe-

licença estabelecer-se com engenho de eçucer a es- rencia pare o nome de. Francisco Erschlug a estra

rrada Ilha da Figueira. A vísra da informação, idem, da Rib.-Jararaca, com área de 126�OOO mt2. Idem,
idem. idem, idem.

7300-Alfredo Ehlert- brasileiro, ; requer trens- 7325-Alberto Lux - brasileiro requer transfe-

ferencia para Leopoldo Luy, imposto um terreno a rencla pera o nome de Bernardo Richert, um rerre

estrada Iaragué-Alro com área de 71.980 mt2. A vis- no � estrada ltapocú-Hensa com área de 172.250

ta da informação. Idem, idem. mt2. Idem, idem, idem.

7301-Tornaz Eigner-brasileiro, requer rransfe- 7324-José Iunckers - brasileiro, requer transfe-

rencia imposto pare José Schwartz, estrada Ribeirão renda pera s. nome terreno adquirido de José Bor

Alice, um terreno com área de 166.665 rner. Idem, ba Coelho a estrada Ilha da Figueira com área de

idem, idem. 42592 mt2. Idem, idem, idem.

7302-Tomaz Eigner brasileiro, requer transfe- 7323 - Thomaz Klrzberger - brasileiro, requer

rencia imposto pera João Leitholdt, a estrada Ribei- transferencia pera Adolfo Emmendoerfer, imposto s.

rão-Alice, um terreno com área de 166.665 mt2. Idem, um terreno a estrada Ti fa Funil, com área de

idem, idem.
. 437.500 mt2, ldem, idem, idem.

7303-Leopoldo Wolkmann - brasileiro, requer 7320-Carlos Cecati - brasileiro, requer licença

licença construção mausoléo na sepultura de Ida estabelecer-se com engenho de açucar a estrada Ira-

Eiert Wolkmann, inhumada cemiterío Municipal, com pocusinho. Idem, idem, idem.
"

I

resperlva inscrição - * 28-11-1914, t 7-3-1943. Idem, 7313-Erich Teodoro Brauer- brasileiro, requer

idem, idem. trensferencie- pera s. nome um automovel adquirido
7304 - Oswaldo Marquerdr - brasileiro, requer de Emanuel Elhers. Idem, idem, idem.

transferencia pera seu nome, imposto um terreno ad- 7309-Carlos Ballock-brasileiro, requer transfe

quirido de João Gaspere, a estrada Tres Rios do rencla imposto um terreno com área de 16.000 mtr2.

Norte, com área de 125.000 mt2. Idem, idem, ídem. pera Gustavo Kuhne a estrada ltapocusinho, Idem,
7305-Alfredo Ehlert-brasiIeiro, requer transfe- idem, idem.

rencía imposto pare Ignácio Luy, um terreno com .7308 - Guilherme Behling - brasileiro requer

área de 71.980 mt2. Idem, idem.' transferencia para Artur MUller, imposto Um terreno

7307-Carlos Zastrow- brasileiro, requer trens- com área 'de 75.000 mt2. a, estrada Ilha da Figueira.
ferencia imposto um terreno com área de 4.394 mtã. Idem, Idem, idem.

'

pare Walter Stein a estrada Itapocusinho-Hansa idem 7327-"Ricardo Gumz-brasileiro, requer transfe

idem.
'

rencia de lançamento pera s. nome um terreno lan-

7306-Guilherme Schumann - brasileiro, 'requer çedo em nome de s/ -mulher Llnada ôrrelow com

transferencia imposto pare Otavio Felipe. um terre- área de 53.500 mt2. a estrada Rio Serro 'que junto
. no com área de 114.400 mt2. sito a estrada Gartbel- ao S. existente perfaz um total de 118.500 mt2. Idem,

di. Idem, idem.
" idem, idem.

7330-Vergilio �ubini-brasileiro, requer trens- 7321-João Toscan-brasileiro, requer transfe-

ferencia de imposto para Rubini Irmãos Ltd. a es- rencia pera S. nome um automóvel de aluguél ad

rrada Rio Serro, um terreno com á área de 9.200 querido de Leopoldo Drewe. Idem; idem,
met2. Idem, idem. 7322-::-Hinch & Cia.-brasileiros, requer' averba-

7331- Carlos Friese brasileiro, requer trens- 'çäo para este nome, e não o de Hinch & Irmãos

ferencia de imposto pera s/ nome um terreno adqul- como foi requerido antes. Idem, idem, idem.

rido de Martinho Bankhardt a estrada Ribeirão-Hun- 7318-Rodolfo Heller-brasi1eiro, requer trens-

garos com área de 59.800 met2. Idem, idem. ferencia pera Gustavo Vosgerau, imposto um terre-

7332-Rubini & Irmãos Ltda. - brasileiros, re no Est. R. Paulo c. 250.000 mt2. idem, idem.
'

.

quer transferencia para Vergilío Rubini, um terreno LUIZ GOMES - Secretário
a estrada Rio Serro com área de 9.200 met2. A vis
ta da informação como requer.

7333-Carlos Friese brasileiro, requer trans fe
rencia imposto para nome um terreno adquirido de
José Banhkardt a estrada Rib.-Hungaros com área
de 59.800 mt2. Idem, idem,' idem.

7334-Carlos Friese-brasileiro, requer transtet..
rencia de imposto para s/ nome um terreno adquiri
do de Vva. Tereza Ba'nhkardt a estrada Rib.-Hunga
ros com área de 75.000 mt2. Idem, idem.

jrercítnra MlUlIDlllcilPal de
Jaraguã . dto §lUlli

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sal
Em 12-6-44

Sr. Diretor, "CORREIO Da POVO" - Nesta

Para os devidos fins, abaixo transcrevo a cír

culer, que nesta data acabo de receber do Comando
do 13-B. C. de [olnvllle, cujo teor, rogo publicar
ne próxima edição deste Jornal.

Assunto - POMBOS CORREI9 (EXTRAVIO)

1°.-Participo-vos que se extraviaram em treina

mento os POMBOS CORREIO deste CORPO, abeí
xo relacionados: -

10 - ITARAVI- Macho, cor: - vermelho escuro,
foi doado ao B. ç. pela C. C. B. em, 19-9-41.

,
777 - CUlABA-Macho, cor: vermelho escuro,

foi doado ao B. C. pela C. C. B. em, 19-9-41.
789 - ITAITUBA - Fêmea. cor: branca, foi doado

ao B. C. pela C. C. Bem, .19-9-14.
851 - PUPI-Macho' cor: preta com azas brancas,

foi doado ao B. C. pela C. C. B. em 19-9-41.
859 - PERf-Macho,. cor: branca, foi doado ao

B. C. pela C. C. B. em, 19-9-41.
4.927 - MANI-Fêmea, cor: branca, foi doado ao

B. C. pela digo por H. Mias, em. 25-3-42.
9.908 - XIBUA-Mélcho cor: azul escuro, foi do

ado ao B. C. pela C. C. B. em, 1.939..
17.479 - JACUTINGA--Fêmea, cor: tijolo esca

medo, nasceu neste pombal em 4-11-42.
17.481 - URANDI-Fêmeo, cor: Azul comum,

nasceu neste pombal em 4-· -10- 42.
17.496 - AMAMBÁ-Fêmea, cor: azul comum,

nasceu neste pombal em 6-12-42.
'

- 17.499 - GUAPORÉ-Macho, cor: tijolo mecota-

do pena cinza, nasceu neste pombal em 14-12-42.
17.502 - EMBIRA-Fêmea, cor: cinza claro, nas

ceu neste pombal em 14 - 21-42.
17.507 - PAVÃO-Macho, cor: Tijolo macotado,

nasceu nesre pombal em 17-5-43.
17.508· TAGUARI Fêmea,cor: azul, nasceu nes

te pombal em 22-5 - 43.
1.1 - No caso de que algum dos referidos Pom

bos encontre- se nessa localidade solicito vossas

providencias no sentido de ser esre Comando cien-
tificado.

'

.AS). Hildebrando Sarmento

Ten CeI. Comandante.
Esta Prefeitura. solicita a quem renhe encontra

do um dos Pombos acima descrlrnlnedos,' fazer a

imediata entrega.
Prefeitura Municipal de Iereguä do Sul, em 12

de Junho de 1944.

Ten. LEÔNIDAS C. HERBSTER
Prefeito

ICAS,A BYLAARDT
o Paraíso das SEDAS e

- TECIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos
eneontrará o maior Sortimento na \

,0 A S A B Y L A A R D T
RUA DO DRIN_CIPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA WO
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS

DEITODOS OS PREÇOS .

�om�an�ia �aGional �� ���uros I�iran�a
AGENTES LOCAIS

COID9rcial Ltda.
JARAGUA DO SUL

a���� m�YJ?;\&���m�-���
Poslo

.

RUBINI Lida., �

OfiCINA fORO AUTORIZADA R. Mal. D"eodoro, 158

Fabrica de Moveis Estofados

"CRUZEIRO"

Si V_ S, nece8sitar de um concerto no seu Caminhão,
ou auto�novel. procure esta Oficina bem. aparelhada,
que será atendido por habei.:; profissionais em mecânica,

e elétromecânica
.

Procure transfor.mar �m� E� seu lar num maravilhoso
e el,:ga�te mundo, cheio � � � de encantos, .

bel€za e

elegancla, usando os !I � maravilhosos e modernos
mobiliários estofados,' tapeçarias, decorações,

dormitóri�s completos, salas de jantar, cópas e cosinhas, etc., da

Fabrica de Ilófeis CRUZEIRO, I.

1

fabricados em Jaraguá do Sul

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Combustivel e Accessorios,

Lubrificação, Solda autogênia e carga de haterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

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

FONE 45

rr �i�'� � -- ..

� l! n h·o r ii!
sua casa

SUas 'compras não: Qstarão completas si 'faltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha tambem -em

o Açucar de Baunilha e os Pós para Ji>udins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.
I

Contra Dôr de Cabeça Tl!rrninól- termina a dôrProdutos da ICeM S_A_ Blumenau

1
,..A_l_am__e_d_a_R_l_·O__B_r_an_c_o__

-

__C_a_ix�a--p-o.s-ta_1_,.4_7__ • �------------------------�,----..J1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

CORREIO DO POVO
JAR)\.GUÃ DO SUL SABAJ)O, 17 DE Junho DE 1944 STA. CATARINA N. 1.228

c r-r-

Associação" 4flétic�
Baependí

, BAILE JOANIN0
Caixa postal, 19 FUN D A O O EM 1919 Telefone N. 39 A ditetoria da Associação Atlética Baependí

tem o prazer de convidar aos seus associados e
exmas. familias para o baile joanino que fará
realizar em a noite de 24 do corrente, no salão
Buhr, com inicio ás 20 horas, ' o qual será abri
lhantado pelo jaz 15 de Novembro.

Certo do, comparecimento de todos, anteci
padamente- agradece

A.NO XXVI

Terá lugar amanhã
nesta cidade o encontro
de futebol entre os for-
tes esquadrões do Ria- .No jogI? ralizad� do-
ehuelo de Joinvnlle e I mmgo ultimo entrejestes Daniel Judacewski o
o Acarai local. 2 quadros, sairam tven- Maria Bandel6.
As 2 horas haverá pre- I cendores os Pretos �pela Ele, solteiro, lavrador,

apertada contagem de domiciliado e residente
Artur Müller. 2 a 1. rieste distrito, com vinte

e oito anos de idade, nasDia 14, comemoraram
seus aniversarios os se- R d d . cido em Jaraguä do Sul

espon en O a cn- em 2 de maio de 1.916.nhores Roberto. Funke ••------------------�f(Filho e o sr. Domingos tica de 3-6-1944 filho legitimo de Cons-
tante Judacewski, já Ia-

. ,
,Reck, ambos nossos lei-I contida em a coluna lecido e ValeriaJudacews- Dr. Lúcio CorpêatO�i� 15 do corrente viu desse Jornal "Notas ��, nde��ic�;:t�rto� residen

ADVoGADOpassar mais um aniver-
L' " Ela, solteira, de pro-sario a estudiosa Marcia, ocals

filhinha do nosso compa- fissião domestica, domi-
nheiro de redação Mario Snr, Artur Müller.

\ ci_lia�a e resid�nte ne�eTavares da Cunha Mello. M. D. Diretor respon- �:hstrIto, co� 1 anos. e
- O sr. Alfredo Krause, savel do Correio do Idade, naSCI?a em �Ira-
gerente da Empresul em Povo. tuba (ex-RIO do Peixe),
J á f d Jaraguá..

neste Estado, em 18 dearagu, estejou sua a-
julho de 1.924, filha deta talí di 14 d Lastimo muito esse' na reia no Ia o
Frederico Bandeló, l' á fa-correnté. Joriialsínho ínconcíente

- Dia 17 aniversaria-se de que escreve, ter a lecida e de A ugusta Ban
a snra, Viuva Amanda pítulançía de criticar os deló, domiciliada e resi
da Costa, residente em serviços da Coletoria Es- dente neste distrito.
São Paulo é' cunhada do tadual de Guaramirim. Corupá, 3--6-1944 Eseritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - ,Tel. 34comerciante' Manoel F. Ora Snr Jornalistinha,

Residencia : Benjamim Constant, 136 _ Tel. 12da Costa.
.

fique sabendo que uma EDITAL N 763
vez mandado cobrar or-
dern de embarque, quer Guilherme Frauceschi
superior ou' Inferior á e Olanda Danna.

'

cr$ 100,00 é .porque ha Ele, solteiro, lavrador, O - W Idaml"ro MazureeLenorigem para esse fim, domiciliado e residente r. a IIO Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di- mais ainda, é necessa- neste distrito, com 26
reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de rio saber, que o chefe anos de idade, nascido f;ASa 81 lAUBESanta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. desta repartição tem su- em Jaraguá do Sul, em

Rua Mal. Floriano n. 152 _ JA RAGUÁ# periores para atender 23 de agosto de 1917. fi-
,FAZ SABER a todos os que o presente .edi- reclamações e punir con- lho legitimo de Cesare Chnica gerai medico - cirurgia lle adultos e creançastal da citação, com o prazo de trinta ,dias virem tra os seus atos, e não Franceschi e Emilia Bor- - Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtasOu dele, conhecimento tiverem, que, estando se (>['0- admite ser covardemen- tolini Franceschi, domici- - ludutoterrnia - ßisturi-detrico _ EIe.:trv.cauterizaÇão'ced�ndo á execução por parte da Fazenda Munici- te ofendida a si dígnída- liados e residentes em - Raios lntra-verrnethos e azuis.PaI contra LIDIA HEIDEN E FILHQS, para pa- de com dizeres escarío- Jaraguá do. Sul =---- .I IIIII!III 1IIIIi

galllento da quantia de cr$ 29,10. (vinte � nove teso O autor de tal crítí- Ela, solteira, de pro- D S B toria a qual dirigirá oscrUzeiros e dez centavos), proventeuts de Imposto cagem, só. poderei elas- fissão domesticá, domici- a Oe. an- destinos do E. C. no corSObre exploração agricola e industrial, exercicio sificar como covarde ou liada (> residente neste deirantes E. C. rente ano a qual ficoude 1943 e mais as custas. e tendo o Oficial de 5a. coluna. distrito, com 18 alias de
d C ' assim constituida:JUstiça 'certificado não �aver encontrado os

' deve- 10.) Covarde porque idade, nascida em .Iara- e orupa. Presidente: _ João Ví-dores Lidia Heiden e filhos, que se encontram em retraiu-se reclamar o que guá do Sul em 14 de de- Recebemos o seguinte: torio de Moura; Vice Pre-lugar incerto e não sabido, por isso cita e chama-
o -que achou-Se com di- zembro de 1925, filha le- Em Assembléia realí- sidente: _ Jo'ão Siqueira;os a comparecer oU fazer-se rePr:esentar neste Jui- reito gitime de Albino Danna sada no dia 6 de junho 10. secretário: _ Artnurzo, dentro de trinta dias, para apresentar a defe- 20) 5a. coluna. porque e Tereza Danna, domici- foi eleita a nova Díre- Schütze; 20. secretário:-z� que tiverem, na execução que lhe� move a Fa- tentou intrigar o chefe liados e residentes neste Walter Schütze; 10. te-zenda Municipal, sob as penas da LeI E para que desta repartição com o distrito. Maravilhoso soureíro: _ Ervino T. Rit-chegue a noticia 80. cOhheClmen_to .

de todos, se
publico e si chefes. Corupá, 10-6-44. sortimento de perfu- ter; 20. tesoureiro: _ Fran-passou o presente, edIt.al que ser!l, afIxa�o no lu-
Guaramirim, 8 de Ju- marias acaba de rece- cisco V. de Moura; Ora-gar de costume e publIcado pelo Jornal CORREIO nho de 1944.

EDITAL N. 764 ber a dor Oíícíal: _ FredericoDO POVO", que se e.dita nest!' cidade de Jaragu� I Schultz; Conselho FiscaI:do Sul, aos quinze dIas do mes de Junho de mIl , João Rodrigues Gon- Arthur Schütze,! e San-
- CASA REAL -

Erico Weidner, Willi Erd-nO'Vecentos e quaren.ta e �uatro.-Eu, Ne� Franc_o çalves. Coletor de Gua- tina Hanisch. Verifiquem a expost- mam e Alfonso Larsen;Escrivão o subscreVI. (assmado) Ary PereIra Oh- ramirim
Ele, solteiro, lavrador, ção na vitrina.

_' Diretor Espotivo: _ Alfre- )veira - Juizo de Direito da C.?marca. Está confor-
domicil!ad? e residente Hanisch e Regina Mi- do La?ger; .

Guarda Es-me o original, do que dou fe. Nota da, Redação nes�e I!Ilstl'ltO, c?m 25 anos, naUi, donüciliacJos e resi- portes. _ Harl Kohl�.Jaraguá do Su!, 15 de junho de 1944 Satisfazemos o pedido de Idade, nasCIdo neste denles neste distrito. Pela Soco BandeIrante
do snr. Gonçalves, res- distrito em 24 de março E. C.O Esrrivão peitando a ortografia da de 1919. fIlho legitimo de Corupá. 10-+6-44,. Arthur SchützeNEY FR,ANC() carta, pela qual .os lei- Augusto Schütze e Matil 10. s�cretário\ tores podem ver que o de Wacholdt Schütze, do- Apresentaram (}� dOCll-

Tr' �--
-,-----:: missivista precisa de miciliados' e residentes IT'entos exigidos pela lei.

.ii CLINICA DE OLHOS � OUVIDOS - NARIZ' E GARGANTA DO H escola para aprender neste distrito. Si alguem souber de al-
H. DR. SADALLA AMIN !.�. português e civilidade. Ela solteira, de profis- gum impedimento oponha- Roupas feitas, chapéos,Quanto a nota fica ela são domestica. domicilia- o na forma çla lei gravatas, sedas, case-I! CONJUNTO DE APARELHOS MODE!RNOS, UNIC? NOS!! de pé e, se lhe apete- da e residente neste dis.- Lavro o presente para miras etc. etc.ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA ii cer, iremos sindicar trit� QQm 19 anos de icta- ser afixado no logar do

C ß
°

1 hOH «RUA GERONYMO coELHO, 42» '(ANTIGO ,HOTEL WEIS ii ," a origem" de outras de, nasQ,ida neste distrito costumeWALDEMAR LUZ asa ntoOlo Oul8Sli
-

-.. li exigencias absurdasj por em 12 de maio de 1925.L · .Joinvi e - Ji ele feitas. filha legitima de José

Riachuelo
Versus'
Acaraí

liminar entre o 2°. qua
dro do Acarai x E. C.
São Luiz.'

O jogo principal terá
inicio ás 15 horas. WALDEMAR LUZ, .ofi-

cial do Registo Civil do
.1

•Distrito de Corupá Muni
cipio de Jaraguá do Sul, faz
saberque pretendem casar.

A DIRETORIA

ANIVERSARIOS
No dia 11 do corrente

transcorreu a data nata
licia da senhora Valeria

'

Dornbusch Batalba, es

Posa do nosso amigo dr.
Alvaro Batalha,
A aniversariante, ele

n:ento de grande .proje
çao na vida SOCIal de

Jaraguá apresentamos
nossos cumprimentoS.
A data de 11 do cor

rente marcou o anive�
sario do sr. Augusto
SChmidt, gerénte da Fir
ma H. Jordan S.A., em

,

esta cidade.
No dia 11 transcorreu

o 30. aniversario do in,

t�ressante Waldyr Anto
mo Funke filhinho de
nosso assin'ante Roberto
Renato Funke residen
te na capital' de São
PaUlo.
Tambema11 festejou

seu aniversario a sra.

Maria H. Tomazzelli, es

Posa do sr. Ignaéio To
Inazzelli e o sr. Clemen
te Barato.
A data de 12 dO cor

rente marcou o aniver
sario natalicio da sra.

Aurea Müller' Grubba,
digna esposa do sr. Ber
nardo Grubba Filho, e

filha do nosso diretor sr.

Brancos
x Pretos

Registro Civil

Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiáruanta
EDITAL N 762 D'r. Arllninio Tavares

Professor Catedratico de Biologia do lostitíuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinlcos e cirurgicos da especialidade no

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

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

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

RL U ME NAU STA. CATARINA

Patrocina causas de 'natureza civel, comercial, criminal e traba
lhista. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á

-

legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, r�tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-

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

Residência: J O I N Y I L L E - Rua 0110 Boehm N. 210 - Fone 333.

Dr. LUI'Z DE SOUZA.
ADVOGADO,

........................................
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ESPECIALIDADE

Esdivão - Sempre Novidades -

o SABÃO

da elA. WETZEL INDUSTRIAL Joinvile (Marca Registrada)

,�\\(\O VIRCt"J,A.J �OA� '7

(�Wnzn INDUSTRIAL
JO/NV/LLE "\7irgem EspeaiaIidade"

Recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


