
o sr. Interventor Fe
deral baixou portaria,
para entrar em vigor
em todo o Estado, em 16
deste mês, o regime de
racionamento da carne

verde, de bovinos, na

base de fornecimento tri
semanalmente, tocando o

peso maximo de 2 quilos
A diretoria do Hospí- para cada domicilio.

tal Jesus de Nazaret, au- O preço do gado em
xiliada pela diretoria da pé será de Cr$ 1,60 por
Sociedada D.

-

Pedro II, quilo.
levará a' efeito, no .

dia A partir de 1. de Ju-
2 de julho próximo vin- lho, entrará em vigor,
douro, um brilhante Ies- em em todo o territorio

Tambem as íorças l
tival em

_ beneficio, �a catarinense, o raciona-

I russas marcham acele- .
• construção

.

do �redlO mento do Açúcar, medi-
radamente sobre a Fin- de alugueis �J casas, daquele hospítal, a rua ante cartões diretamen

landia, tendo tomado a quando est3;s nao. se des- Fer�ando Machado, m�8;: te entregues as Prefei

importante cidade de t�nem a resídencías par- ta VIla.
. .

_ ,>turas Municipais pelo
Viborg. tIc.ulares e. seu aluguel Para esse fIrn,. alem Dep. Estadual de Esta-
I ' seja supenor a Cr$ de churrascada, tm? ao tistica. t

300,00 e não haja con-' alvo, dança ao ar Iívre. I

trato de locação estão servícos de café e bebi-
------------

tal-a em tudo o que ela
,Y

T d i' t·sujeitos ao pagamento das, realizar-se-á, tam- ar e tur IS lCa
precisa do selo proporcional. bem.. naquele dia uma

Aqui deixamos o nos- -x- animada parte esporti-

C
,.

I d'
· so lembrete, eertos de, Pedem-nos fazer pu- va, da qual tomarão par-

OInerCIO e n úsírío com isso, estar prestan- blico que, o fabricante te os quadros, primeiros
do mais um serv.ço aos de aguardente, que ven- e segundos, das Socie

fiscais tem que ser in- comerciantes e industri- der produtos a varejo, dades Bandeirantes Es-

terpretados por quem
ais de Jaraguá do Sul. está sujeito, ao paga porte Clube e D. Pedro

deles faça um estudo -x- mento do imposto como II, os
. melhores deste

profundo; qué,
.

as leis Do dia 2 de maio a vendedor ambulante, distrito.

desse fisco, sociais e 30 de Julho de cada a- alem das demais exi- Além desse embate, V" t
trabalhistas, mudam co- no, de acoado com o gencias do Regulamen- que despertará, estamos la)an es

mo quem troca de ca- artigo 360, da Consolída- to do Imposto de Con- certos, grande animação,
misa, e que, diariamente, ção das Leis do Traba- sumo. foram organizados' mais
a burocracia exige uma lho, tod�s. os que.exer- -x- dois quadros, compostos
serie de informações, pa- ç�� ativIdades,. �nd�s- De acordo com as de pessôas que nunca

peis, relações que são I trIa�s ou comerciare, sao instruções da agencia jogaram futebol, deste

um tormento para os obrigados
_

a aprese�tar Especial de Defesa Eco- distrito e de Jaraguá.
contribuintes, mais se uma relação em 3 VIas, nomica, '

os subditos do Esses quadros tomaram

torna necessario um' de todos os seus empre- eixo alemães italianos os nomes de Turunas de

centro onde eles pos- g.ados, comum�nte de-I e japoneses �ão podem Jaraguá e Leão de Co

sam buscar as informa- sígnada dos d�.ns terç�s. adquirir, alienar ou one· rupá, sendo que os mes

ções de que tanto pre- Essas relações �e:ao rar bens' e direitos sem mos entrarão em campo,
cisam para não incorre- entre��es �s repartições licença daquela agencia pelas dez horas, com a

rem nas infrações, nas do Mínísterío do
_

Traba- e u "visto" da físoalísa- seguinte organização>
temiveis e torturantes lho e, onde a� nao hou- ção bancaria. Tambem Turunas: Bazurca, Mos

infrações dos regula- ver, a Coletoria Federa!. os naturais dos paises quito, Bomba, Aviador,
mentos. Essa falta será pum- ocupados devem para a- Paraquedista, Planador,
A Associação Comer- da -com severa multa. quele fim ter o "visto"

cial precisa de tornar- -x- da Iíscalisação bancá-
se uma entidade util á Lembramos aos inte- ria. Estão' isentos dessa
sua classe e represen- ressades que os recibos formalidade os nacío-

ARTUR MÜLLER Fundado em 1919Diretor-responsavel : TELEfONE N0. 39CAIXA POSTAL, 19
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GUER'RAIOs aviões foguetes
I

' Continuam os aviões
,

'foguetes ê sem pilotos a

NA FRANCA atacar a Inglaterra, ja
agora com menos ínten

sídade, mas ainda de
As tropas america- Apanham os dia e de noite.

nas já combatem nas As forças de observa-
portas de Cherburgo, o [aponeses ções aliadas que conse-

grande porto Irances, cutivamente sobrevoam
onde os alemães reuni- A esquadra ameríca-

a França, chegaram a

ram o resto de suas na acaba de inflingir conclusão que a nova

tropas isoladas na penín- fragorosa derrota a mais
arma alemã, é dirigida

sula importante força [apone- de bases proximas a

Dia e noite a aviação sa que até hoje se apre- Calais; pelo que uma

e esquadra aliadas mar- sentou no Pacifico de- chuva de bombas tem
telam os importantes e pois da Guerra. caido sobre essa cidade
modernos Iortes ali exis- No dia 19,. os aviõ.es e porto frances o que
tentes, enquanto a in- de reconhecímento aVIS- está surtindo o efeito
fanteria avança pelo sul. taram uma poderosa es- desejado.
As tropas de invasão qU,adra japonesa que

tem progredido em to- saia de um canal entre1---------

das ao frentes de desem- r duas ilhas do arquípe
barques. lago das Filipinas. Com

punha-se ela de 5 porta
aviões, 6 encouraçados
e cerca de mais de 20
outros navios.
Atacada pela aviação

durante dois dias os ja
poneses perderam 14 na
vios, entre os quaís .

3

porta-aviões, tendo os

restantes fugido a toda

força para uma base das

proximidades.

APELOSEM ÉCO liA
Em um dos nossos comentários, publicados

já faz algum tempo, em que abordávamos a

campanha em pról de uma infância sadia, e

tendo em vista um anunciado donativo ofere
cido ao nosso Estado por ilustre dama 'paulis
ta, pugnávamos para que a' avultada soma fos
se eJ?pregada na construção de um posto de
puericultura em Jaraguá do Sul, dadas as suas

enormes necessidades com relação a esse

setor social,
Meses se passaram e nínguem mais ouviu

falar no caso,

O nosso apelo não teve éco e as nossas

criancinhas, continuam a sofrer a desdita de
não ser levada a bom termo, tão humanitária
campanha.
Louvámos naquele comentário o fato de co

meçar a iniciativa particular, seguindo as nor

mas preconisadas pelo interventor Nereu Ra
mos, a cooperar com o poder publico em

campanhas destinadas a resolver problemas
de tão alto alcance social.
Entretanto, passada a animação dos primei-

I
ros momentos, tem-se agora a impressão de
que a cousa foi relegada senão a um comple
to esquecimento, pelo menos a um segundo
plano, quando deveria estar em primeiro, por
se tratar de assunto que diz respeito ao pro
,prio futuro da nação.

Si não houver quem ache outra explicação
para esse silêncio, queremos crer que é, o

caso, d(! muito simples esclarecimento.
Nos tempos atuais, muitas vezes, ao con

trário de outros, o que se nota é, o que o po
vo na sua mordaz, mas profunda sabedoriá,
denominou de faról. '

Contudo, ainda temos esperança de que ou
tros consigam explicar melhor o caso, e que
longe de ser apenas uma questão de iaról,
venha ele ainda a ser resolvido para felicida
de de toda uma geração de brasileiros, tão

I
dignos como quantos o !ôrem.

M. T.

Coluna de
Corupà

f�stiuHI ßeneficiente
Na Italia

Na ltalia as tropas in
glesas e americanas con
tinuam em seu avanço
sem encontrar grande
resistencia, tendo ja to
rnado diversas cidades.

,Na Russia

A Associação Comer
cial deste Municipio es

tá necessitando de uma

reforma que a coloque
em situação de poder
servir a laboriosa classe
que representa e que é
um dos mais fortes es-

�
teios que sustentam to
da a vida economica lo-
cal.

'

Não se compreende
que, num munícipio como

o nosso, com um, co

mercio e industrias que
representam um fator e

conomico de grande pre
ponderancia no proprio
Estado, tenha a sua as

sociação de classe uma

existencia tão acanhada.
Hoje, que a moderna

nomenclatura comercial
precisa de um orienta
dor seguro; que os emar

ranhados ' regulamentos
naís dos paises ameri
canos, da Turquia, Sué
cia, Suíça, Espanha, In
glaterra e Portugal.

O dr. Desembargador
Corregedor Geral da

Justiça em nosso Estado,

Foi des tas
em provimento, deu ins-
truções nesse sentido

barcaças, con- aos tabeliães de notas,
centr-adas num escrivães de paz e oíí

perto da Ingla- ciais do registo de imo-
veis.

'

terra, que gra n-
-x-

des con tigen tes Pede-nos o Dep. Esta
aliados desern- dual de Estatística tor

barcaram n as nar publico que a firma

COR ta H d a F ra n- F. Seabra & Cia., de São

F . f', Paulo, a rua Paula Sou-
ça. ?t.ogr a 1<1

sa n.208-5/20, deseja ob
transmitida dr' ter representação de
Londres por r a- exportadores catarínen
dio. (Foto da In- ses para a venda de ce

ter-Amertca na) re�is, banha, produto.s
.

sumos, conservas, peI-
xes e crinas.

BARCACAS DE INVASÃO

Do Brasil
O Loide Brasileiro

encomendou nos estalei
ros americanos 20 na

vios para a sua frota
mercante.
- Em Minas Gerais foi
descoberta a maior ja
zidá de ferro do mun

do, que dará ao Brasil
22% das reservas desse
minério em todo o glo
bo terrestre.
- Os aviadores brasi
leiros Alberto Torres e

Miranda Correa foram

agraciados pelo gover
no ingles por terem a

fundado um submarino.
- Em 1943 o Banco do
Brasil. comprou para o

governo brasileiro 123
toneladas de ouro sendo
4 do paiz e 119 do es

trangeiro.

Racionamento da

Carne e Açúcar

Caso não chova, terá
lugar amanhã, às 14 ho

ras, a esperada corrida
entre os cavalos Lipo,
Bugre, Mimosa e Valente,
alem de dois importantes
"desafios.

Acha-se em Jaraguá
do, Sul o sr. Reinoldo
Rau socio da firma En
genho Rau Ltda.. e ca

pitalista residente em

Curitiba.

Tanque, Metralha, Ca
nhão, Granadeiro e Mor
teiro Reservas: Paz,
Sem Trabalho e Vida
Barata. Leão de Corupá:
Saxofone, Bépo, Palho

ça, Michelin, Bombacha,
Sete Folego, Espalha
braza, Pisca-Pisca, Pé
de Pato, Tarzan e EI-Ti
gre, Reservas: Pernam
buco, Faisca e Bolacha.
Atuará esta partida,

o juiz, sr. Peligeiro de
Campo Bélo. Ao vence

dor serão oferecidos on

ze churrascos e uma

caixa de cerveja.
Segundo sabemos, a

vizinha cidade de Jara
guá,

-

cooperando para o

maior brilhantismo dessa
festa, cujo rendimento
reverterá em benificio
de um util empreedimen
to para a população
deste distrito, organiza
rá uma luzida carava

na de torcedores, com

posta de muitas pessôas,
afim de garantirem, as

sim, com a sua presen
ça, com o estimulo de
uma animada torcida, Ó
desenvolvimento eficaz
dos seus jogadores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
RECON-

[dilal dI! [oneurrl!neia QDISTA
Botequim e Bar da Estação '

R
.

,

. Vencendo matas ja-
odoviarla mais violadas pela som-

bra do homem, pisando
terras que jamais rece

beram a benção das se

mentes e o sulco das
rodas, a Expedição Ron

cador-Xingú já caminhou
200 kms. pelo interior
do Brasil. Duzentos qui
lometros de terrítorío'
nosso, patrimonio de nos-

sos ancestrais, conquis-
ta dos colonisadores e

dos bandeirantes, víncu
lados ao nosso coração
pela História comum,
presos ao nosso destino

pela identidade de lín
gua e de crença.
Entretanto, esquecidos

pelos poderes públicos,
longos séculos ficaram
esses vastos tratos da
terra brasileira mergu
lhados na inercia e no

abandono. Foi mister

que a "Marcha para o

Oeste" surgisse como

um postulado do Estado
Novo para que fossem
chamados ,á comunhão
da Pátria, essas regiões
tão belas, tão promíssô-
ras na sua riqueza inex

plorada.
Reconquistamos, agora

as primeiras centenas de

quilometros. Povos eu

ropeus I devorados pela
âncía de espaço vital,
olhariam com inveja es-

se nosso troíéo, Stel daté ,)
aos seus campos a a os

pela guerra chegasse a

historia da Expedição
Roncador Xingú. Velhos

povos de velhas terras
mal compreénderíamíque
dormimos tanto tempo á

margem do tesouro .ínex
pIorado do Brasil Central.
Acordamos em tempo.

Olhamos realístícamen
te a tarefa primordial
dos povos livres: velar

peal unidade nacional e

valorisar a herança dos

antepassados. Reconquis
tamos o que sempre foi
nosso. E havemos de er

guer no "hinderland'"
uma civilisação nova

de fraternidade e de

riqueza que possa ofe
recer aos filhos do Bra
sil e aos filhos de ou-

AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇOES tros Continentes" um

Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com o re- ASSEIO - MORALIDADE amanhã tranquilo no es-

gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti _ fiscal federal II HOTEL - BAR - RESTAURANTE plendor de um novo

Affonso de O. Santos - diretor-proprietário
'

RUA VISCONDB DE TAUNAY N. 185
mundo.

'�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "'-
--'

A. N.

De ordem do sr. Preíeíto Municipal de Ieragué
do Sul, torno publico pare conhecimento dos inte

ressados que até dia 20 de Julho proximo vindouro,
as 14 horas, esta Prefeitura receberá propostas pare
a exploração do serviço de botequim' e bar da esta

ção rodoviaria ,desta cidade .

As propostas deverão vir acompanhadas dos
documentos abaixo enumerados:

1.) prova de quitação com o serviço militar;
2.) prova de quitação escolar;
5.) certidão negativas pelas quais os concurren-

Com referencia a naclonelidade e naturalidade a dístribulção era esta: tes provem não estarem em debito pera com a Fa-

Distrito Bras. Esrrang. Deste Estado De outros estados zenda : - Federal, Estadual e Municipal;

Iaragué 12.839 1.214 12.200 659 4.) prova que não mantem demanda com o Es-

Corupá 5.792 962 3.122 670 rado ou Municipio;

Total 16.651 0,88,4,% 2.179 0,115' 15.522 0,814 1.309 0,069 5.) prova da capacidade financeira do concur-

rente pare se desobrigar do serviço proposto
o grau de instrução, como demonstra o quado abaixo: Os concurrentes devem apresentar as propostas

Alfabeti- Analfabetos Analfabetos em duas vias, a primeira das quaes devidamente se-

sados meis de 7 anos menos de 7 anos lade.

9.õõ9 1,654, 3.065 As propostas não devem conter vícios de

2.970 757 1.047 qualquer natureza que epossam suscitar duvidas, tais

8
como emendas razuras, entrelinhas, etc.

12.509 0,654 2.591 0,127 :4.117 0,21 Os documentos dos itens 1 a 5 devem ser a-

� •• I_,________ presentados num envelope e a proposta noutro enve-

�JD)(())lTc IHIIETDHM"ro � rr, IHIUl1[,71IE
lope, tomando o primeiro a letra "A"; e o segundo

BJ. [" Jß.!Vll U)\W �
a letra 'B" ambos rubricados, fechados e lacrados.

As firmas, quer das .propostas, quer dos demals

A Snrta. Vai fazer tricot? documentos exigidos, devem ser reconhecidas pelo
tabelião.

Aproveite então com- Os envelopes serão abertos no dia .
20 de Julho

prar as LÃS COLOMBO do corrente exercício, as 15 horas no Gabinete do

que a Casa Antonio Prefeito, em presença dos preponentes, ou de seus

Tobias está oferecen- representantes.

do a preços verdadeira- À prefeitura concede-se o direito pe recusar to-

mente razoaveis.
das as propostas, caso nenhuma delas satisfaça aos

tnreresses da mesma.

Quaisquer outros esclarecimentos, os ínteressa

dos poderão obter, nésta Secretaria na hora do expe
diente.

Secretaria da Prefeiture Municipal de laragué
do Sul, S. Ceterina, em 21 de Junho de 1944.

Luiz Gomes - SECRETARIO

Como Nasceu
Jaraguà do Sul

Divisão, superfície e população
O municipio foi cons

tituido, pelo desmembra
mento do de Ioínville dos
distritos de Iaragué e Han

sa, hoje Corupá que pas
saram a ser na . nova en

tidade o primeiro e se

gundo, tendo aquele por
séde a cidade do mesmo

nome e esre a vila de
Corupá.
São confrontações do

primeiro distrito: Ao Sul:
Começando pela fóz do
Rio Irapocuslnho, sóbe o

Rio Itapocusinho, sóbe o

Rio Itapocú até a fóz do
Rio da Figueira, e por
este até <) ponto mais al
to de sua nascente, se

guindo pelo divisor das

agues dos Rios Putanga
e Iaragué e 'afluentes des
tes rios entre Joinville e

Blumenau. Ao Este: co

meça na maís alta cabe
ceira do, Río Itapocusinho
e desce por esse rio até
sua fóz no Itapocú. Ao
Oeste: Começa pelo divi
sor das eguas dos aflu
entes dos rios Itoupava e

dos Cedros e os afluen-

do Rio Preto e descendo
tes do Rio Iaraguá, pela pelo Rio Humbold. Ao
serra do Jaraguá, Rio da Este, seguindo pelo mes

Luz e Garibaldi (Blume- mo Rio Humbold até sua

nau e Timbó) Ao Norte: fóz no Ano Bom e por
Com Hansa e Campo A- esre rio até sua cabeceira

legre começando pelo di- rnais alta. Ao Oeste, pelo
visor das aguas do 'Rio divisor das aguas dos ri

Iaraguastnho e do Pedra os lrajaf e Itapocú, na

de Amolar no ponto de serra de Garibaldi.
entroncamento do d.visor A superficie pode ser

das agues dos Rios Ira- estimada em 776' quilo
pocú e Itajaí, descendo metros quadrados, com

pelo morro de Pedra de uma população aproxima
Amolar até encontrar -es da de 23.000 habitantes
cabeceiras do Rio Poço ou sejam 29,7 �Gí quilo
da Anta e por esse rio metro ou 3,3% atualmente.
até a fóz do Ribeirão Openultimo recensea

Grande; seguindo pelo mento da gleba territorial

divisor das agues do Rio que hoje integra o muni

Ano Bom e do Rio Ira- cipio, foi feito no ano de

pocusinho, 'pela Serra do 1926, na administração do
Boi, do Itapocusinho e dr. Marinho de Souza
do Manso, á cabeceira Lobo, quando o muníct

mais alta' onde encontra o. pio de Iolnville cornple
divlsor das aguas do Rio tou o seu 75'. aniversa-
Turvo. rio dé fundação
O distrito de Corupá Nessa epoca os dois

confronta: Ao Sul, pelo distritos que hoje' com
divisor das agues do Rio põem o municipio de Ja
Poço da Anta. Ao Norte, raguá do Sul, contavam

começando pelo divisor 18.807 habitantes, assim
das aguas dos afluentes distribuídos:

ZOlla urbana
1.344"
850

2.197 0,1,68,%

Iereguä
Corupá

Zona rural Total
12.709 14,053
5.904

(
4.754

16.615 0,88,3% 18.807Total

Quanto ao sexo esses habitantes estavam

Distrito Masc.

Iaragué 7.045
Corupá 2.570

Total 9.615

assim dístríbnldos:
•

Fern. Total
7.008 14.053
2.184 4.754

0,51,1% 9.129 0,48,5,% 18.8Q7

Éra muito apreciavel
Distrito

Iaragué
Corupá

Total

RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

FABRICA DE MÓVE1S EM GERAL

DO MAIS SIMPLES AO MAIS
FINO ACABAMENTO

Fornece tambem cadei_ras tipo
c:cZ i' p P e r _ ru

Grande Empresa Americanópolis
-

Séde em São Paulo
Rua Senador Feijó n. 205

8'. andar

Diretor-Proprietarío
DR. AFFONSO DE O. SANTOS

Agência no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n. 9

2'. andar,
Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

Resultado do sorteio realizado em 27 de Maio de 1944.

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

1°. PREMÍO: 7186

1499

Nos 1'. premio 1 86 Um imóvel no valor de:

3'. premio 2 :2 1 Cr.$ 100.000,00
2'. premio 4 9 9 Um imóvel no valor de :

.3'. premio 221 o.s 20.000,00
4'. premio 488 Um im6vel no valor de:
3'. premio 2 2 1 Cr.$ 10.000,00

3°. PREMIO: 5221

4°. PREMIO: 6488 5'. premio 8 2 7 Um imóvel no valor de:
3'. premio 2 2 1 Cr.S 5.000,00

Centena 186 er.$ 100,00 - Centena 681 Cr$ 50,00
Uríidade 6 isenção da mensalidade de Junho prox.

5°. PREMIO: 6827

O sorteio do mes de Junho realizar-se-á no dia 24 às 16 horas
'

na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro'de 1940.
'

. I INDUfTRlll ßR.1JILEIRb

/ INDUSTRIA DE OALÇADOS
y GOSOH IRMAOS S. A. I

___ JL\RL\GU0_:_fL\NT_l\ C_0T�INL\_�

PITIIILIIR
111.1[01.

CONTRA CASPA,

Q.uEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

ßFECCÕES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

- Secretaria -

ELETRO-OFICINA
Enrolamentos de Motores

e_ Dinamos

Conserto de Radios em geral

Rua CORONEL PROCOPIO GOMES N. 850

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

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um Dia de
Guerra Aérea

Edital de Convocação de
Sorteados da Classe de

1922
NOVA YORK - (Inter

Americana) - Uma repor
tagem referente ao imen
so esforço cooperativo
que envolve um dos ter
riveis ataques aéreos
realizados contra oReich,
como a ponta de lança
do assalto á Fortaleza

Nazista, revela que na

da menos de 217 mil ho
mens tomaram parte nas

atividades de apenas um
dia de guerra aérea
contra o Eixo.
Esses 217 mil homens

teem a responsabllídade
direta de preparar os

aviões, realizar o ata

que e batalhar sobre o

território inimigo e so

bre Berlim, principal al
vo no Reich Alemão.
No estudo de um dia

tipico de raides aéreos,
tomando as vinte e qua
tro horas de ataque, num
ponto não muito afasta
do das bases de caças e

bombardeiros, vê-se que
são necessários 12.100

para pilotar as Forta
lezas Voadoras, os Lí

berotors, os Lancasters
e os aparelhos de caça
americanos de longo
raio de alcance.
Para auxiliar os ca

ças no momento de Ie
vanfar YÔO nada menos

de 31.500 membros das
tripulações de terra da Num jogo amistoso de

Royal Air Force e 205 basquer, realizado õe. fei-
.

ra ultime no salão Buhr,
------------

entre o Juvenil da A.A.B.
e os Estudantes sairern
vencedores os ultimos pe
lo elevado score de 49· a
19 •

Os quadros estavam as

sim constituídos:
Com a mudança de Estudantes: Celso, Oscl,

nome o Acaraí pisou o Mezinho, Heinz, Artur.
gramado com a sorte lhe Baependí: Amadeu, Mar.
favorecendo.

co, Otacilio, Mano �I e
Como havíamos anun- Maninho.

ciado chegou domingo _

ultimo a Iaragué a em

baixada do Rtachuelo F.'
C. de Iolnvílle para com

o Acaraí (ex America) rne-

mil homens das forças
de trabalho dos Esta
dos Unidos estão dili

gentes e ativos nos se

postos.
Dentro dos aparelhos

são carregados 8 mil too,
neladas de bombas alta
mente explosivas e in

cendiárias, 19 milhões
de fitas de munição pa
ra metralhadras e 120
mil projetis para ca

nhões de 20 mm.

Para levar os atacan
tes ao alvo ., e trazê-los
de volta às bases são
necessários 3.360.000 ga
lões de gasolina e

163.000 galões de oleo

transportados anterior
mente através do Atlan
tico.

O Ten. Leonídas C. Herbster, Presidente da

Junta do Alistamento Militar de Ierazuä do, Sul.
FAZ ,SABER aos resperivos inrereseados, que

foram sorteados e convocados pare o Serviço Mili

tar Do Exercito, os alistados da classe de 1922, a

baixo relacionados, os quais deverão apresentar-se
nesta [unta, entre 1 a 14 de Julho deste ano, afim

de serem encaminhados ao 111.-20°. R. I. em ltajaí.

NOMES }i'ILlAÇÖES
José P. Borba José Borba
Manoel Antonio Grelt
Guilherme José Heinrich
Mario Antonio Zanghelini
Jaco W. Sebastião Iacoby
João Tornez Borges
José Antonio dos Santos
Manoel Olavío da Silva
Erico F. O. Elza Dunke
Carlos Carlos Beyer
João João da Luz

José Bernardo Kauling
Luiz Francisco Gressinger
Avelino Vergilio Sabino
Bento Nicolau Ribeiro

direm um jogo amistoso. Marcos Gregorio Marcos

Embora o mau rernpo, Antonio Iusrlna Ramos

o jogo realizou-se com Laudelino Tiburcio da Rocha

regular assisrencíe. Artur W. Ervin Piechowiack

Sahiram vitoriosos os José Bernardo Freiberger
locais abatendo os vísi- Rudo Willy Voigt
rentes pelo contagem de Conrado ôrephan Hordi

3 a O. Calros A. A. Carlos Rahn

Na preliminar tambern ] Erich Alberto Krueger
o 2°. quadro do Acerat 'João Antonio Lecowicz

venceu o E. C. S. Luiz, Pedro João Trentini

pelo Score de 4 a 1. Antonio João Trapp
Delislor Andre G. de Oliveira

Pedro José Rengel
Vitorio

\ , Estevam Urbanski

João
.

Antonio Alexandre

ßaldornlro A. Henrique Harnester

Francisco Alfredo de Góes

Procopio Otaviano Ferreira

Sebastião Antonio Alexandre

Antonio Gregorio Cordeiro

Lauro Sergio Pomianovski

Rudolfo Rudolfo Rodrigues
Joaquim Sofia Lernin

Henrique João Toni

Elpidio Iesulno e Adelina

Alexandre João Verbinenn
Hermes Iustlna Soares
Hercilio Marcilio Adriano

Antonio João Freitas
Mario Miltão Pereíra

Pedro Miguel Belitzki
Material Escolar Romano Adão Visniewskí

Paulo Joaquim L. Corrêa
Raul João M. Mueller
Froener Henrique Gaedke

Rodolfo Felisblrn Ribeiro
Affonte Francisco Bertholdi

Bernard H. A. Richard Klenz

Erich Jacob Schuh

Leopoldo Pedro de Borba Coelho

Basquet·

Acarai X
Riachuelo

tem sempre em stok
LIVRARIA AVENIDA

LEONiDAS C. HERBSTER
Presidente da J.A.M

ARTUR MÜLLER
Secretario.

Agradecimento
É com profundo pesar que comunica

mos a todos os parentes, amigos e conheci
dos o falecimento do nosso estimado pai, so-

BLENORRAGIA e rn,qles da!
VIAS URINÁRIAS, RI NS E ,BEXIGA

Um trat!!�o-::d:roLod��Ol���� 'vias \ui.ná- 4!..��rias (ambos os sexos) e das doenças dos Rins e B�Xlga. .

é realizado eficazmente pelo OXYL, que por mela de

ltfbsais extremamente solúveis ag7 direta,?e�te na uretr<;,. I-
.

Não olende o estômago. auxlha a extinçao dos c:;om- /.

mentos agudos ou crônicos em ambos os sexos. eVltan-

do todas as consequências. como dores !las pernas, tal' .

nozelos inchados. perda do vigor. r umatismo. pontadas. . • .

tonteiras, olhos empapuçados. incontinência na urin<;" aCldes. arc;iênCla, per
turbações na bexiga. Não encontrando nas Farmácias e Droganas. escreva

ao Depositário. caixa Postal1874 - São Paulo. MODO DE USAR NA BULA

QUATRO DRÁGEAS AO DIA

I

Roberto Ziemann
na idade de 72 anos e 9 mezes e 2 dias no
dia 19 de Junho /1944 e ainda agradecemos a

todos que enviaram flôres, grinaldas e os que

acompanharam o estimado morto a sua ulti·

ma morada, muito agradecidos ficamos ao

pastor Schneider pelas suas palavras couso

ladoras em Cäsa e no tumulo.

Alfredo Ziemann e familia
Max Ziemann e senhora·

Eugenio Ziemann e familia
Arthur Ziemann e familia
Waldemar Ziemann
Adolfo Eisler e fámilia
Victor Gaulke e família
Carlos Auwerter e senhora

Eugenio Storrer e fllmilia
Ervino Schütze e familia
Pedro Gesser e familia

Jaraguá do Sul. 24 de Junho de 1944

*OXVL*

Pe_nsão Familiar
Vende-se esta bem afreguezada Pensão, com

Bar anexo, Sitä a Rua Preso Epitacio Pessôa, 607,
proximo ás estações Ferroviária e Rodoviélria.

- Tratar na mesma - õxl

Clube
. ,

Almore
Excursão de recreio a Corupá

Estamos informados
com segurança, que este

prestigioso Clube, fará
no proximo dia 2 de Ju
lho, uma excursão recreio
ao visinho distrito de Co

rupá. É pensamento da

Diretoria, conseguir um

vagon especial ligado ao

trem de passageiros da

quele dia, pera transpor
tar os senhores socios e

Exrnas. famílias, com a

maior comodidade possl
vel. Uma suculenta chu
rascada "a lá Carlos To
sini" e magnifica cerveja,
tipo "Jacob Mansur", no

aprasivel campo do D.
Pedro II, deliciarão os vi

sitantes. Aí será realísado
um grande embate

.

pebo
listico, entre os forres e

perigosos rívaes 'Leão de

Corupá" e "Turunas· de

Jaraguá" compostos ex

clusivamente de casados,
que só jogaram foot-baal
de arquibancadas. Esse
inter-distrital será em dis

puta de 11 churascos e 11
cervejas e premere sen

sacionalismo, dado o pre

paro flsico dos 22 peleja
dores. Os "Turunas" já
realtsarern .sere ensaios de

conjunto, sob as vistas do

grande tecnico "Não En
tendo Nada", estando os

seus elementos se com

preendendo muito bem e

de forma excepcional o

seu rrio atacante Metra

lha, Canhão e Granadeiro.
O "Leão de Corupá"

rarnbern não tem descui
dado do preparo de seus

pupilos, segundo ouvimos

diser, já fiseram diversos
trenós e cuja relevação é
o keper Saxofone, espe
rando realisar prodigios
na defeza e delirar a gran
de asslstencla. Na proxi
ma quinta feira os seus

jogadores irão se con-

centrar na famosa gruta
"Cabeça doTigre".
Arbitrará o jogo, o co

nhecido e formidavel juiz
Peligeiro, da liga de Cam

po Belo, especialmente
convidado pera essa dífí
cil missão.
Os quadros, salvo mo

dificações de ultimo mi

nuto, pisarão o gramado
com a seguinte constitui

ção:
"Turunas de Jaraguá"

Bazurca
Mosquito, Bomba;

Aviador, Paraquedista, Pla
nador; Tanque, Metralha,
Canhão, Granadeiro, Mor
teiro, Reservas, Sem Tra-

balho, Vida Barata.

"Leão de Corupä"
Saxofone;

Bépo, Palhoça;
Michelin, Bombacha, Sete

Folego; Espalhebraea, Pis
ce-Pisca, Pé de Pato, Tar
san, EI Tigre, Reservas,
Pernambuco, Faisca Bo-

lacha.
A Diretoria do Clube

Aimoré, solicita aos se

nhores socios que dese

jarem tomar perre nesta

excursão, procurarem a·

lista em poder do seu

Presidente.

Grandioso sortimento
de Albuns para Fotogra
fias acaba de receber

Tipografia Avenida.
Avenida Getulio Var

gas, 350.
--------------------

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

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

Artigos pura pre�
sentes só na

Casa Real
defronte o Cine Buhr
- Verifiquem a Esposição -

............ S' •• n : ��•••:••• n ••••••••••••••

- Casa Antonio Tobias -

Hei-Ia que surge mais uma vez, revolu-

cionando o mundo careiro. Está venden-

do tudo por verdadeira pechincha.'
--

ßproueitem esta Iraß�e baixa de D ecos.
Uel iquem o estoque e as preeos sem compromisso.
CHAPÉOS, LÃS PARA TRlCOT, MALHAS PA-

RA INVERNO, RISCADOS, BRINS, SEDAS e

mais muito coisa bôa por pouco dinheiro.

Rua Preso Epitacio Pes'i;ôa, 652
- JARAGUÁ DO SUL-

Associação Atlética
Baependí
BAILE JOANINO

-

A diretoria da Assocíação Atlética Baependí
tem o prazer de convidar aos seus associados e

exmas. famílias 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

lhant�do pelo jaz 15 de Novembro.
Certo do comparecimento de todos, anteci

padamente agradece
A DIRETORIA

·A V I S O�
Pelo presente levamos ao conhecimento de to

dos, que é �igorosamente proib.ida a ent! ada em

nossas proprIedades em Itapocusmho, sob qualquer
pretexw. . _

Aos que não observarem o presente aVIso serao

aplicadas as penalidàdes da lei.

Soe. Ind. "ITA" Lida.

Jaraguá do Sul, 5/6/1944. 5x2
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Fabrica de Moveis Estofados
"CRUZEIRO"

Procure transforrnar �m� E� seu lar num maravilhoso
e elegante mundo, cheio � �at'l � de . encantos, beleza e

elegância, usando os 8Jl � maravilhosos e modernos
mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e cosinhas, etc,', da
Fabrica de Móveis CRUZEIRO,

fabricados em Iaragué do Sul

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

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

FAZ SABER aos Ique 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, pon parte da Fa
zenda Municipal centra ARTUR GLADE, e tendo o

Oficial de 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 para apresentar a defeza que tiver, na execução
que lhe move a Fazenda Municipal, sob as penas
da lei. E para que chegue a noticia ao conhecimen
to do mesmo, se paesou o presente edital que serà
afixado no lugar de costume e publicado pelo jornal
local "Correio do Povo". Dado e passado nesta ci
dade de Iaragué Sul, aos vinte e quatro días 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.

[aragué do Sul, 24 de maio de 1.944

O Escrivão
NEY FRANCO

,1Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

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

de ROBERTO M. BORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JßRAGUA
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •

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

FONE 45

lavradores, Friedrich Ki
ckhofel e Wi I h e I m i n e

Rusch.
Iaraguã do Sul, 20 de

Artur Müller, Oficial do Re-' h d 1944gisto Civil do 10. Distrito da tun O e .

Comarca de Jaraguá do Sul. Ed' I N 1 "68Estado de Santa Catarina, Brasil, Ita. o

faz saber que compareceram BERTHOLDO BAR-
no cartório exibindo os documen- TEL e MARIA KÖLLER
tos exigidos pela lei afim de se Ele. solteiro, brasileiro,habilitarem para casar-se: lavrador, nascido em Iara-

guä do Sul em 27 de Ju
lho de 1922, domiciliado
e residente neste distrito
em Estrada ltapocú, sen
do filho legitimo de Au
gusto R. T. Bartel e de
Catharina L. Bartel.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, nascida aos 8
de Dezembro de 1924, do
micíltada e residente nes
te distrito em Itapocusinho
sendo filha legítima de
Guilherme Köller e de
Maria ôchmidr Köller.
Ieragué do Sul, 20 de

junho de 1944.

���Istro �ivil

Edital N. 1566

ALBERTO DETER e

EDY BRUCK
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu em Blu
menau em vinte e seis de
abril de mil novecenros e

dezenove, domiciliado e

residente neste distrito em
Rio Cerro, sendo filho
legitimo de Germano Pe
ter e de Ana Krutsch Pe
ter.
Ela, brasileira, solteira,

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

sete de novembro de mil
novecentos e vinte quatro
domiciliada e residente
nesre distrito em Rio Ce
rro, sendo filha legitima
de Henrique Bruck e de
Ana Konnel ßruck.
Iaragué do Sul, 15 de

junho de 1944.

Edital N. 1567

ARNOLDO GIESE e

ELZA KICKHOPEL.
Ele, solteiro, brasileiro,

lavrador, natural de Iara
gué, onde nasceu aos 14
de setembro de 1907, do
miciliado e residente nes
te distrito em Rio Cerro,
sendo filho legitimo dos
lavradores Augusto Giese
e de Berta Konnel.
Ela, solteira, brasileira,

'lavradora, natural de Blu
menau, onde nasceu aos
14 de Junho do ano de
1917, domiciliada e resi
dente no municipio de
Blumenau, em (ltoupava),
sendo filha legitima dos

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

É UMA DOENÇA .RAVI..IMA
MUITO PlERII.OU "ARA A FA
MiLIA E "ARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXIUAR NO TRATA
MENTO DbsE GRANDE I'LAGELO

u •• o

A siFlua R A"RESENTA SOB
INÚMERAS PURMAS. TAIS COMO:

IlllEUMATISM.
ESCR6FULAII
ES..INHM -

FISTuLAII
6Lc....
.CZltMA8 '

FERIDM

_ARTRCM

MANCHM

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHIECI_ HÁ .1 ANOS

VENDE__ DI TODA "ARTIE •

Sociedade Hipica de
Jaraguá do Sul

-- Domingo, 25 de junho' -- ás 14 horas -

Na pista á Estrada Nova

Grande Páreo ilJaraguá"
Concorrentes: LIPO, VALENTE, BUGRE, e

MIMOSA.
Alem dessa corrida terão lugar mais dois desafios. Bombardeiros rnedios americanos decolam de suas bases na Sardenha, afim de participarem de um novo

ATENÇÃO: O recibo do mês de maio deste e devastador ataque contra as posições nazistas na Itelia e no sul da Franç», visando principalmente-

ano dará entrada aos socios. desordeniser as comunicações inirr:igas. (Foto da Iruer-Arnericene]

Pl----------------------------------------------------I------------------m;--------------------------��n.hDri1!

FRACOS E AN�.MICOS I

Tomeml
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

..".. ....:

PREFEITURA MUNICI-\ To....

PAL DE JARAGUÁ DO
I -, R••Fri.d..

'�-Io_._ Bronquit..SUL � E.crofulo.e
-ees-

� ConVilescenç••
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDIt.

EDITAL
De ordem do sr. Pre

feito Municipal torno pu
blico que durante o cor

rente mês de JUNHO, ar
recada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Corupá,
o imposto territorial re

lativo ao exercicio de
1944.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20'/. so
bre o imposto no primei
ro mês, sendo então feI
ta a cobrança [udicialmsn
te.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá,
1 de JUNHO de 1944.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Otimo Processo
PARA CONSERVAR FO

TOGRAFIAS.
As totogranas não se

estragarão si forem sem

pre guardadas num al
bum, que se póde adqui
rir pelos preços mais
vantajosos na Tipogra
fia Avenida.

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas' Agrícolas:

SeGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ
::::1i-::-.:.:.:••�.:.:.:••_:_:.:.:.:••' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t?::: ----,------

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇO ES.

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

ßnuneiem nesto _ fol�a

Na frente Italiana

"
-

Suas compras não estarüo completa- si f'altar () FErr�1 r<-;;'ozrrn \1 L',DE
sua casa o Açúcar de Baunilha e os Pós para Pudin- \1f�ctp,i)"os. Iplllb,·poS8 d' qm� �l PR.()1 lTOf:

...; T"rllli-t tumbem em

);. !I{US são bons.

Produtos da ICeM S_ A_ Blumenaú

Alameda Rio Branco -- Caixa Postal, 47
11,111;1 dôr.1 nÔI' d, I 'abeo»COI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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planta apresentada a Vista da informação como re-

q��
,

7355-José ôtuy, brasileiro, requer transferen
ela de um s. terreno digo Engenho J de açucer a Jo
ão ôruy a Estrada Bompland. A visre da informa-
ção como requer. ; \

7355-Alvin Gaedke, brasileiro;' requer rransfe
rencia de um s. terreno com área dê 7.932,50 a es-

Dia 27/5/1944 trada lsebél, para Eugenio Mahs. A Vista da infor-
7519 - João .Knersch - Brasileiro. Requer trans- mação como requer.

ferencia pare Gustavo Adolfo Kuntze, imposto s/um 75M-Qtto R. W. Hilbrescht, brasileiro, requer
terreno a estrada Rio Paulo com area de 135.750 canallsação agua atravessando a· Avenida Getulio

mrz. Idem, idem, idem. Vargas em CO"UPd Idem, idem.
,

7517 - Emílio Piazera - Brasileiro Requer rrans- 7548 - Alberto Vazel, brasileiro, requer baixa

ferencia pare Ioão Luy Filho e Ignacio Luy, ímpos- i'mposto meteria prima (comprador). Idem,idem,idem
to s/ um terreno com área de 240.000 mt2. a estra- 7549 - Euclides da Rocha, brasileiro, requer
da Pedra de Amolar. Idem, idem, idem. construção mausuléo na sepultura de Maria Paula FAZ SABER a todos os que o presente edi-

7.516-Bernardo Beiger, brasileiro-Requer pin- Rocha inhurnada no Cimiterio Municipal desta cida- tal de citação, com o prazo de trinta dias virem
rura externa sua casa a rua Hercilio Luz. Idem, idem, de. Idem idem, idem. ou dele conhecimento tiverem, que, estando se pro
idem. 7552 - José Caetano Ribeiro, brasileiro, requer cedendo á execução por parte da Fazenda Munici-

7515-Vera E. Pesa, brasileiro, requer transfe- trensferencla pera s. nome um terreno adquirido de pal contra LIDIA HEIDEN E FILHOS, para pa
rencia �ara Gustavo Weber, imposto s. um terreno Borba Coelho a estrada Ilha da Figueira como área gamento da quantia de cr$ 29,10 (vinte e nove

sito a estrada Isebél, com área de 5.000 mr:? Idem, de 37.207 rntâ. 'Idem, idem. cruzeiros e dez centavos), proveniente de imposto
idem, idem. 7357-João Kiatrowski Filho, brasileiro, requer sobre exploração agricola e industrial, exercicio

7541- Leopoldo ôchrnldr, brasileiro, requer "; transferencia de um terreno a estrada Rib. Cavallo de 1943, e mais as custas. e tendo o Oficial de

cença: construção deposito alvenaria em s. terreno a para Miguél Kiatrowskl com área de 5.00 mt2. Idem, Justiça certificado não haver encontrado os deve

primeira perpendicular da rua Marechal Deodoro' da idem. idem.
. .

dores Lidia Heiden e filhos, que se encontram em

Fonseca, conf. planta. Idem, idem, idem. 7558-Carlos ôrrelow, brasllelro, requer transfe- lugar incerto e não sabido, por isso cita e chama-

7340-Leopoldo ôchrrndt brasileiro requer Ii- rencia de um terreno a estrada Rio Serro para Ber- os a comparecer ou fazer-se representar neste Jui- ,

cença demolir um rancho em 'propriedad� a primei- toldo Hoefner, com área de 190.000 mt2. Idem, idem, zo, dentro dI" trinta dias, para apresentar a defe
ra perpendicular a rua Marechal Deodoro da Fonse- idem. z a que tiverem, na execução que lhes move a Fa-
ca (Pa.icho de madeira). Idem, idem idem. 7359-Alberto Moretti, brasileiro, requer trens- zenda Municipal, sob as penas da Lei E para que,

ferencia de um terreno adquirido do Dominio Dona chegue a noticia ao couhecimento de todos, se

Francisca, com área de 217.500 mt2. Idem.idem.idem. passou o presente edital que será afixado no lu-
7560-Hennque Laube, brasileiro, requer rrans- gar de costume e publicado pelo jornal "CORREIO

ferencia de um terreno- pera Ervino Krueger, a es- DO POVO", que se edi ta nesta cidade de Jaraguá
rrada Rib. Aurora, com área de 100.000. Idem, idem do Sul, aos quinze dias do mês de Junho de mil
idem. novecentos e quarenta e quatro.-Eu, Ney Franco

�361-Alfredo Mathias, br�sileiro, requer tranS-I Escrivão. o subscrevi. (assinado) Ary Pereira ou
Ierencia de um terreno pera Heínz Mathlas a esrre- veira Juizo de Direito da Comarca. Está confor
da Rib. Rodrigues com área de 240.000 mt2. Idem, me o original, do que dou fé.
idem, idem. '

.

., ,

75ó2 - Roberto Marquardt, brasileiro, requer trens- \ Jaragua do Sul, 15 de Junho de 1944

ferencia de um s. terreno para Rolf Marquardr a es, O Escrivão
rrada Iaragué Esquerdo com área de 55482 mt2. Idem, 3x2 NEY FRANCO
idem, idem.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 5 de Maio de 1944.

rrefent1Ulra Mf1UlillltcnlDali de
Jrarag1Ulä Ql((}) §1Ul�

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
..

. Dia 1-6-44

Dr.

. .

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

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

AGÊNCIA

.Jaraguã �o SulLUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritor io : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

;;:;:::;:;;;;;:;:;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;:;:;:;:;;:;;;;;;;::::::,;,;:,;:::;;;;;,::,::::;,;:::;:;:;:;;;;:;:;;:;:;;;;,;;,;;;;;;;, FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
.....................................................................................................:..................... Lages e Riu do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,

���������������������.-��--��������
.

Icrescium� Lugun� Cruzeiro, M�r� Perilire� R�' do

Ficou Radicalmente Pdxe, São Francisco, Tubarão, P?rto União � Cano.i.nha:;.

Bom.bas a Be"ll·m c d .i SUB-AGENCIAsEM:lndalaI,H�mollla,SãoJo��Ulm,eTlJucas.
II .

ura o �SCRITORIOS EM: Concordia, Gaspar, Tajó Urussanga e

. . .. Ararangua, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

O sm , Artsttd�s Tt:lxetra Rio Negrinho
Pi,uto, residente em Porto
Alegre, enviou o seguite ates
tado corno acto de reconhe
cimento ao PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE por
te-lo curado de uma velha ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
brc::nchite:

'

lllmo. Sm Doming'Js d:l, A disposição sem aviso, com retiradas livres para
Silva Pinto - Pelotas quaisquer impOl'tancias '1.010
Amigo e "'nr.' Com avi'3o previo (retiradas diarias até
!.\testo que ha longos anbs 1.000,00)

sötria de uma torte brouchi- Depositos Populares Limitados (até 10

te e que us,·j divçr�os pre- mil cruzAiros) depositos iniciais a

parados para combatel.a sem
. partir de 20,00 subsequentes a

que nunca conseguisse me- partir de 5,00 4 %

loorar em meu estado saude. Prazo fixo dp 6 lllt'ses 5 %

lá cansJdo de sotrer, resolvi Pra7.o fixo de 1 ano 6 %

íUITI3r vosso preparado. O� jurqs são pagos ou capitalizados semestralmente
PEITORAL OE ANGICO A economia é a base da prosperidade

PELUTENSE e apenas C')lll

alguns vidr()s desse peitoral
consegui ficar radicameute
curado.

"audação do vosso obro
ARISTIDES TEIXEIRA PI�TO.

Porto Alegre,
Contirmo este a testado. Dr. 1!.1!;I·!!!!!!!!=i!=!i=!l�i!�!!=!=il!!!!i!il!!i!!!i!!!!!!!!!!EE'i!i!!!!l!!i!!iE!f�E. L. Ferreira de Araujo IR

I (iirma recouhecida)' -li1i F�r-r"'s (S��:iU�i���ias, i
Licença N. 5 I r' de 26 de ,g ..,U �. Maleitas, Tremedeira r-"'IMarço de r906, "I II

D�posito geral:· Laboratorio!l, - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM � iii
Peitoral de Angico pelotellse III I!!
Pelotas - [{ia G. do Sul ::", Capsu las Antisezonicas I
_v_e_nd�e-_se_e_m_to....,;d_a_a_P_a_rte_ i Minancora" 11-'Roupas feitas, chapéos, II
gravatas, sedas, case-::' Em Todas as Boas F�rmacias mmiras etc. etc. I� É um produto dos Laboratorios

.

MINANCQRA Ui
Violentas chamas e densãs nuvens de fumo assinalam os pontos atingidos pe- C�S� ßolonl'o lohl'�s I� OI
las bomba� pesadas lançadas pelos quadri-motores ri bombardeio norte-éime- U U U U::, - ,loinville _!. Sta. Catarina - I
ricanos, que atacaram BERLIM em Dieno dia. W . da hter-Americana). - Sempre Novidades - Illrr==!!=i!=ii-i:=i!�!i=ii=!!=!l=m!5!Ii=l!=iE:!

7446-Henrique Towe brasileiro, requer trens
fe encia pare Ervino Blodorn, um terreno a estrada
Rib. Alma com área de 210.000 mt2. A vlsta da in-
formação como requer.

•

7544-Alvino Schwartz, brasileiro, requer trens
ferencia para Theodoro Hanssen um terreno a estra
da [araguesinho com área de 22.500 mt2. Idem idem,
idem.

.

7545-Lulz Andrioli, brasileiro, requer transte
rencia pera Pedro Meurer um terreno a estrada Ilha
dos Monos com área de 220.000 mt2. Idem.idem.idem.

7543 - Alfredo Hafermann, brasileiro, requer trens
ferencia pera Teodoro Hqgo Hansen, imposto de S.

terreno a estrada [araguasinho com área de
.

200,00
mt2. Idem, idem, idem.

735(1- Roberto Marquardr brasileiro, requer trens
ferencia pare S. filha Silvia Marquerdr, uma casa a

rua Preso Epitacio Pessôa n. 111 e 125, e resperivo
terrenos. Idem, idem, idem.

Dia 5-6-44

7556-Roberto Lavín, alemão, requer constru

ção rnausuleo na sepultura de Guilherme Niemann
inhumado no Cimiterio Municipal de Corupá. A vis-

, ta da informação como requer. '

; 7351-Procopio Pereira Lima Ir., requer, cons

trução de uma casa alvenaria a rua Rio Branco conf.

AGENTES LOCAIS

Comercial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

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

"

LUIZ GOMES
Secretario

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

Matriz : I T A J A Í

Banco IndlJstria e Comercio

de Santa Catarina $. A.

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

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

3 %

Deposite as suas economias no

BANCO INpUSTRIA 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

.
Sabados: Das 9 ás 11,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C O'R R E 10 O O PO Y O TACA
"Farmácia Jaraguá''
A Taça Farmacia Ja

raguá coniinua em ex

posição na vitrine da re
ferida farmacia desti
nando-se a ser disputa
da em jogos amistosos,
melhor das três, por de
sejo de seu ofertantante,
snr. José Lindolfo Bor
ges, entre os fortes con

juntos da A. A. Baepen
dí e Acaraí, locais.

. Estabeleceu o seu doa
dor a condição de não
servirem-se as diretori-Ias de ambos os clubes,
de jogadores estranhos

Iaos seus quadros ea que • _

seja o juiz que apitará
as partidas pertenceute
á Liga Joinvillense de
Desportos.
Esperamos, pois, en

trem em entendimentos
os diretores dos clubes
acima, designando os

dias em que se realiza
rão os encontros, e os

respectivos locais.

"C�RRflO �O POVO"
Ave. Getulio Vargas • 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGU4 DO SUL
Estado de Santa Catarina

AssiNATURA ANUAL
Cr$ ,�5,OO

Caixa Postal, 19 Telefone N. 39FUN D A D O EM 1919
-------------------------_.-------------------------------------

SABADO, 24 DE Junho DE 1944 N. 1.229jARAGUÁ DO SUL STA. CATARINAANO XXVI

clin:r!e���í!u:!O�!�:r��anta I �o�;�;.;�;�;l�
Professor Caledratico de Biologia do lostitíuto de Educação de Florianópolis

I
na Marlene, filha do sr.

Ex·Chefe dos serviços clinicos e cirurgicos da especialidade no Alberto Dutra
.

Hospital de Caridade de Florianópolis, .

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro. Tambem a 19, co-
Ex·lnterno, por concurso, da Assistencla Pública do Rio de .Jcmelro memorou seu aniversario,

o sr, Alexandre Koeller,
Formado pela Faculdade de Medicina da

J
zelador da 'Prefeitura Mu-

Universidade do Rio de Janeiro
B L U ME NAU STA. CATARINA nicipal desta cidade.

Dia 21 fez anos a pe-
quena Maria, Iilhínha do
casal Ney Franco - Edite
Lima Franco.
Aniversariou a 21 do

andante, o sr Julio Mafez
zolli, estabelecido com 10-

I ja de calçados em nossa

I cidade.
Na mesma data festejou

sua data aniversaria, o

jovem Belmiro Gonçalves
ex-auxiliar desta redação.
Amanhã celebrará sua

data natalicia a exrna. sra

Olga M. Fischer. esposa
do sr. G. Rodolfo Fischer,
índusrrial nesta cidade.
Hoje o' sr. João O. Mül

ler, chefe da firma Müller
& Cia. Ltda. desta praça,
festejará maís uma data
natalicia.
Entre as inumeras feli

citações que por certo re

ceberá, juntamos as do
Correio do Povo.
Amanhã festejará mais

uma primavera, o galante
menino Fausto José, fi
lhinho do sr. Leopoldo
Rei'ner, proprietario da
Tipografia Avenida e Di-

retor Comercial desta fo
lha.
A 26 do presente verá

passar mais um ano de
sua existencia, o distinto
jovem Ludgero Tepassé,
operoso auxiliar de escrl
torio da firma Manoel F
da Costa S. A., e filho
do sn, Rodolfo Tepassé,
residente em Guaramirim.
,Parabens, portanto, aos

nossos distintos aniversa
riantes.

DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L LER

REDATOR

Mario Tavares da C. Mello

DIR. COMEfiCIAIS
WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINER

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

............................................................
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Com a senhorita Elly

Seefeldt contratou casa

mento
.

o sr. Leo p o I d o

Kuroli.
Visitantes - Em visita a

seus parentes, acha-sé
entre nos, acompanhado
de sua exma. familia, o

sr. Curt Müller, compe
tente Radio-Telegrafista
servindo atualmente na

5a• Região Militar.
Com destino a Joínvíl

le para cuja circunscri
ção foi nomeado, viajou
o dr. Lourenço Rolando
Mallucelli, Juiz Substitu
to, que já exerceu o

cargo de Promotor Pu
blico nesta comarca.

Falecimento No dia 19 do
corrente, depois de bre
ve enfermidade, Ialeceu
em sua residencia a Es
trada Itapocú, o sr. Ro
berto Ziemann.

O extinto que era um

velho inorador deste mu

nícípío, exercia a pro
fissão de oleiro, e con

tava 72 anos de idade,
sendo por todos grande
mente estimado.
A numerosa e enluta

da Iamílía enviamos nos
sos pesames.

·I--------------------I
...----------�

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
CUI'e seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

NovafarmaCI8Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

. Raios Intra-vermelhos e azuis.

de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sor timento na praça e ofe

rvce seus artigos á

prr-ços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3D - JARAGUA

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

Grandioso sortimento
de Albuns para Fotogra
fias acaba de receber

Tipografia Avenida.
Avenida Getulio Var

gas, 350.
ICASA BYLAARDT ............................................................

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

o Paraiso das SEDAS e

- TEOIDOS FINOS -

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

�!""'!!'!!""!"'!!""!"'�!!""!"'!!""!"'''!!'''!'�!!!''-'''!'II!!!''''!--.. _

!!CLÕ�: °SoÄÕÃLLÃ
B

ÄMINDO II
ii CONJUNTO DE APA"RELHOS MODERNOS, UNICO NOS 11
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ !l

H «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS i:i,:.i::.r11
.

_ doinville -

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

C A S A BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE -' J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA WO�
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS

DEITODOS OS PREÇOS
-

.----.--------------------------------------�

01"$ LÚCIO COPl'êa
ADVOGADHI�

, : Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba
lhista. 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 fóra da

comarca de residencia.

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

�CERDOTE HERdlCO
o TENENTE FRANCIS W. t<ELLY.
CA'PELÃO DA MA'RINHA DE

'

GUERRA DOS ESTADOS UNIDOS,
FOI CONDECORADO COM A

M'E�ALHA DA L'EGIÃO DE MÉRITO. -------------------------------------------

Casamento
Na quarta-feira ultima

Nrealisou-se .
em Blume- ão comprem! G U A R D A OH U V AS,

nau o casamento do snr. SOM B R I N H A S,

Osvaldo Meier, residen-I LIGAS CINTAS E SUSPENSORIOS, MALA-S E BOLSAS.
te nesta cidade com a

' ,

senhorita Asta Gelhart. sern primeiro verificar os preços destes

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::: artigos ria casa
.

JHrß�UÓ �D '8ulArtigos para pre- Erico Bruhns
sentes só na RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

ACOMPANHANDO OS FUZILEIROS NAVAIS
NO �TAQUE CONTRA TARAWA, NO
PACIFICO, o PADRE KELLY FOI INCANSÁ
VEL EM SOCORRER OS FERIDOS E
'PlIOPORCIQNAR OS ÚLTIMOS CONSOLOS
DA 1lfliGIAO AOS MORIBUNDOS. DEt>IA
E DE 'NOITE, A'R'RISCANDO SEMPRE
A VIDA, RECOLHIA MOllTOS E
FEl1l1)OS 'DO'
CAMPO 'DE
13ATALHA •.

Casa Real

CIRU.RGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

ORIAN"Ç.-\S, DOENÇAS, INTERNAS E TROPIOAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indute-termia, Bisturi Elétrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violelas e Infra Vermelhos
- RA I.OS X-

Diretor l\lédico do Hosltital "São José "

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
_�����_�_�__oo_��_

...................................................... u ••••••••

•• u .

Porque
Comprar cadernos, Ia

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

,especialista rieste ramo e

por isso pode oferecer

vantagens em preços e

qualidade.

............................._ im I W. �

O SABAo

,�\\p.,o V1RCt;,.J ..-G:l DA e»: Ar
(� \vfTZH INDUSTRIAL
JOINVILLE "\7irgem Especicüdcde"

.da elA. WETZEL INDUSTRIAL , s�sp.,� �/�CtAt
.. .

ESPECIALIDADE

Joinvile (Marca Registrada)

I Recomenda-se .tanto para roupa fina como p.ara roupa comum .

..................................... ! I.uaa
'

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


