
zer derrubar Hitler e de

por as armas, sern con
dições, os aliados estão

prontos pera iniciar ne

gociações nessa base Mas

qualquer tentativa de fu

gir a rendição incondicio
nal terá. apenas, a utilida

TELEfONE' N0. 39 de de tornar mals pesa

!!!!!!''!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!'!!'!!!!!!!'!!'!!'!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!�'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!'!!'!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!�!'!''''''!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!'!!'!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!'!!'!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!'!!'!!'!!'!!'!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!!'''!''III'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'''''''!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'''''''!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!"!""!'!!'!!!!!!!
dos os sofrimen tos desse

JARAGUÁ DO SUL Sabado, 12 de Agosto de 1944 Sta. Catarina N. 1236 povo. A melhor resposta
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ àsagitações i n ternas da

Alemanha foi a dos che
fes militares aliados du
rante os dtas que se se

guiram à descoberta da
anunciada conspiração.
Tanto na frente oriental,
quanto na ocidental e na

meridional os exercites li
bertadores avançaram, com
redobrado ímpeto em di-

Por IRC/{ PEflRL. reção às fronteiras. do

. I Reich. Russos, america-
contínuos revezes na de- nos e ingleses obtiveram
fesa centra os

, ataques nesses dies assinaladas
aéreos aliados; E p<;>�si· vítõrias e trouxeram .bern
vel que os chefe� �1�lta- mais pare perto dos ele
res, sabe�do d? inurllida- mães a ponta de lança
de da resistencta, tenham dos seus exercitos vito
tentado Iivr.ar-se de Hitler riosos.

.

A sorte dos ele

p�ra ne�oclar com as Na- mães está traçada e na

çoes Llnldas uma paz me- da os livrará da rendi

n?s_ rig<;>rosa �u.e a ren: ção incondicional.
. A uni

dlça? Inc�ndlclon�1. _SI ca vantagem que ainda
tal e ou fOI o seu Intento lhes resta é a de pedir,
�erde�am o .tempo. Nad.a sern maior demora, essa

h�rara o Reich. �a rendí- rendição. si . o fizerem,
çao sern �ondlçoes, ne� agore, não escaparão ao

da apur_açao �os se.us CrI- castigo, mas pouparão
rnes. Nao ser� o simples novos sacrificios. Sl rei
passe de magrca de mu- marern na resistencia, en

dar os �omens d� Gover- tão, de nada lhes "valere
n? que Inocentara a. Na- matar Hitler ou os gene
çao .dos espantosos crimes reis. A guerra que come

prat�cados. çou em Berlim, terminará
SI o povo alemão qui- em Berlim.

CAIXA POSTAL, 19
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Díretor-responsavel : ARTUR MÜLLER. Fundado em '1919

M. T.

meso Quanto muito o ex

purgo serve pera elimi
nar alguns responseveis
que morrendo às mãos
dos nazistas' livram-se de

perecer frente aos pelo
tões de fuzilamento dos
aliados.
Seja de fato uma tenta

tiva de revolta conrra Hit
ler, ou seia, apenas, uma

colossal mistificação da
Gestapo, montada para
justificar o expurgo, o cer:
te é que o atentado no

Q. G. do Fuehrer veio
mostrar quão grave é a

situação Interna da Ale
manha. Tudo é possível
em meio à confusão e ao

desanimo provocados pe
las sucessivas derrotas
no campo de batalha e os

Sugestão apressada e

impensada
Terror e Morte

NO REICHCom as energias retemperadas por ínu
meras provações, continuamos nesta lide, que
parece, nos calha como uma luva.

Afirmamos em nosso programa, que não
assumiamos este posto, de sentinela avança
da da defesa dos direitos e interesses de to
da uma coletividade, no só proposíto de lou
var o que é bom, silenciando sobre o que é
máo.

Não está em nosso temperamento nem

ha logar nele para posições acomodaticias

que se reduzem ao elogio sistemático.
A nossa posição é de luta e a nossa voz

ha
_

de se altear toda vez que um só dos nos

sos direitos se ache em perigo, ameaçado de

supressão por sugestões unilaterais e egoístí-
.

cas e sobretudo impensadas e apressadas.
Protestamos desta vez veementemente,

contra a sugestão que se fez e que consisti
ria em privar-se toda a zona Norte de Santa

Catarina, com exceção de Joinville, do forne
cimento de energia eletrica enquanto durar a

estiagem.
E incrivel que tal haja sucedido.
A simples enunciação dessa idéa faz

pasmar.
Onde os contratos? Porque preferencias?
Todavia, a certeza da existencia de bom

senso nos dirigentes da Empreza que tem a

seu cargo um dos mais importantes serviços
publicos, no Estado de Santa Catarina, e que
em consequencia não é Joinvillense, nem

Araquariense e sim catarinense, nos leva a

crer que esses mesmos dirigentes ciosos de
suas altas responsabilidades frente aos ínteres
ses de toda a região norte catarinense, farão
ouvidos de mercador toda a vez que suges
tões apressadas e impensadas lhes forem

apresentadas.

Produaão
,

A manteiga e a banha
fabricantes

ESTADUAL

WASHINGTON - (Ser
Viço Especial da Inter
Americana) - Para se con

servar no poder e conti
nuar a guerra, agora que
a derrota bate às portas
do Reich, o naclonal so

cialismo util íze, novamen
te, o recurso do expurgo
sangrento. A Gestapo é
transforrnada em arbitro
da situação e os seus

agentes matam e tortu
ram 'quantos .

elementos

possem parecer suspeltos
de infidelidade a Hitler. E
o velho processo da eli
minação dos posslvels
traidores da mistlca hítle
rista que entra em ação,
outra vez. Embora não se:'
ja' a primeira, será a ulti
ma. Hitler, Himler Goe
ring e os demals super
assassinos não terão mui
to tempo pera matar. En
quanto se entre-devoram,
os 'alemães mal percebem
que os aliados estão cada
vez mais proximos do
territorio gerrnanlco. O ex

purgo quem sabe ajudará
l Hírler a se manter por ou
tra meia duzla de meses

no poder, mas não o li
vrará da rendição incon

dicional, nem o poupará
ao castigo dos seus cri-

O sr. Presidente da
Comissão de Abasteci
mento do Estado, con·

vocou os fabricantes de

produtos latícíníos para
uma reunião, no dia 14
deste mês, em Blume
nau, afim de discutir
questões referentes a es
ses produtos e dar solu

ção para o suprimento
interno e exportação pa
ra Ióra do Estado.
Essa conferencia vem

corroborar a nossa afir
mativa

I
anterior de que

o governo catarinense,
embóra tenha como prin
cipal escopo regular e

garantir o abastecimen
to da população, ínteres
sa-se tambem em que a

5. Dentro dessa divisão, economia do Estado e a

o senhor Interventor de- ,particular, muito espe
senvolveu e fundamentou cialmente a das classes

profusamente o relatório conservadoras, não se

com quadros e gráficos jam prejudicadas desne
estatlsrtcos, apresentando cessariamente com as

I - Secretaria da Fezen- um trabalho minuncioso medidas adotadas.

da, Finanças, Vida Eco- e bem condensado, do Dois produtos que pre
nôrnica, lunta

'

Comercial, qual destacou e passou a cisam urgente solução
Montepio dos Funcioná- comentar o relator do as- de locomoção para o re

rios Públicos e Arrecada- sunro na CENE alguns gular escoamento, são a

ção Federal. trechos que lhe pareceram banha e a manteiga.
II - Secretaria da Justi- de utilidade para a Co- Duas industrias que a

ça, Educação e Saúde, E- missão. tingem diretamente o co

ducação e Saúde, Edu- 4. Assim, sob o titulo ração da economia de

cação Popular, Saúde PÚ- "Finanças", disse: um poderoso grupo de

blica, Assistencia e pro-I "Para o exercicio de municipios, quais se

teção a Menores, Peniten- 1942, a Receita do Estado jam Blumenau, Jaraguá
ciária, Imprensa Oficial, e foi orçada em Cr$.. . do Sul, Rio do Sul, Ibi
Biblioteca Pública. 144.255 445,60, havendo si- rama, Timbó, Indaial e

III - Secretaria da Via- do a arrecadação de Cr$ Rodeio, alem dos muni

ção, Obras Públicas e A- 57.295594,00. Resultou dai cipios da Linha Sul,
gricultura, Estradas de Ro-I um superavit de Cr$.. grandes produtores de

dagem, Estrada de Ferro 15.059.950,40, obtido "sem produtos de suinos.
Santa Catarina, Obras PÚ- qualquer aumento de im- O sr. Lourival Cama

blicas, Diretoria de Geo- posto ou tax<à" conforme ra, m sua recente pu
grafia e Terras, Diretoria salienta o sr. Interventor. blicação "A guerra e a

de Economia e Assisten- Quanto à de"lpesa, a lei alimentação catarinen
cia ao Cooperativismo, ànual estadual fixou-a em se", focalisou, entre as

Fomento da Produção A- Cr$ 44' 255.445,60. Houve, de outros produtos a

nimaI, Defesa Sanitaria entretanto, necessidade verdadeira situação 'des-
Animai, Fo'mento da Pro- posterior de recorrer aos teso

I

dução Vegetal e Defesa créditos adicionais a fim Com referencia a man

Sanitária Vegetal. de sUl?rir-lhes as deficien teiga, a produção decres-
IV - Secretaria da Segu- cias. Esses créditos mon- ce r e ano para ano ten

rança Pública, Ordem PÚ- conclue na 3. pagina do tres fatores que pa-

GOVERNO bllca
V - Departamentos Au-

Administração tônomos, Vida Municipal
(Departamento das Muni-
cipalidades), Departamen
to Estadual de Estatistica

em cumprimento ao dls- e Departamento Estadual

posto no arr. 46, do de- de Imprensa e Propagen
ereto-lei n. 1.202, de S de da.

abril de 1959, encaminha VI - Poder Judiciário,
à elevada apreciação de Tribunal de Apelação.
V. excla. o relatório da VII - Reforma Adminis-
adrnlnlsrração do Estado, tratlva.
durante o exercício de VIII - Conclusão.
1942.

"

2. O trabalho referido
contém diversos assuntos

que. foram grupados sob
os seguintes títulos e sub
títulos:

Aprovado o Relatório da
do Estado

O sr. dr. Nerêu Ramos,
Interventor federal no Es
tado, recebeu o seguinte
oficio do títular da peste
da Justiça e Negócios In
teriores:
Rio de Janeiro, em 24
de Julho de 1944.
Senhor Interventor.
Em referenciapgo oficio

n. 1.199, de 6 de novem

bro de 1945, tenho a hon
ra de comunicar a V. excia.

que o senhor Presidente
da Republica, por despa
cho de 8 do corrente mês,
APROVOU a exposição
de motivos anexa, em có

pia, referente ao relatório
das atividades adrninlstra
tívas dêsse Estado, duran
te o exercicio de 1942.
2. Idêntica informação é

prestada ao Conselho Ad
ministrativo.
Aproveito a oportunida

de para renovar a V. excia.
os protestos dd minha al
ta estima e mais

•

distinta
consideração.
(Ass.) AlexandreMarcondes Filho

-.-

Rio de Janeiro, 6 de Ju
lho de 1944.
Relatório da adminis

tração de Santa Catarina
durante o exercicio de 1942.
Aprovado.
Em 8-7-44.

. (ass.) GelQlio Vargas
Excelentissimo senhor

Presidente da República.
O senhor Interventor fe

deral em Santa Catarina,
/'

<3oDsumo
Reunião dos

em Blumenau
ra isso contribuem: a epí-
zotia da raiva, a dege- assunto drasticamete, faz

neração da raça e falta prever o alto apreço em

de renovação de pasta- que o . governo tem a

gens. Mas isso é assun- economia particular, pro
to diverso ao qual nos curando solucionar com

propuzemos a tratar. os seus detendores a

Da publicação do sr. situação.
Camara, a que anterior- Agora é preciso que

mente nos referimos, vê- também os industriais

se que enquanto a ex- compreendam tão boa

portação se manteve em vontade e numa perfeita
um nivel com pequenas harmonia resolvam os

variações, -a produção impecilhos que existem

desceu de maneira vío- para a boa distribuição
lenta, esclarecendo, as- dos produtos sem afetar

sim, a falta do produto ainda mais a bolça do

em diversos mercados consumidor.

estaduaes, ainda mais

que, para fóra, o produ-
to aqui fabricado de exe-

lente cotação. nos ou-

tros estados, tem preço
mais vantajosos.
Veio dai, Iogica, a me

dida da Comissão de
Abastecimento, proibin
do a exportação para
garantir a população ca

tarinense. ü novo tabe- Estiveram em Jaraguá,
lamento, majorando os no decorrer da semana

preços, veio desíntere- os Srs. Drs. DjalmaMoell
sar para os produtores mann e Roldão Consoni,
o mercado externo, em- respectivamente, Diretor
bóra as praças de Curi- Clinico e Cirurgião da
tiba e São Paulo sintam Casa de Saude S Sebas

grandemente a falta de tião, de Florianopolis.
forne'cimentos, obrigados Os ilustres facultativos
a procurar outros forne- vieram á nossa cidade
cedores. a serviço profissional,
Mas, paralelas as me- tendo conferenciado lon

didas de retenção, é go tempo. com o ilustre

preciso não encalhar a medico Dr. Waldemiro

produção, garantindo os Mazure'chen, em sua Cli
mercado� ja adquiridos, nica. A seguir os ilus

para o futuro.' tres viaj&ntes retorna-
E isso que bem com- ram a Flo::.'ianopolis.

preendeu a Comissão, O Dr. Djalma Moell
convocando a reunião mann que veio acompa
de Blumenau para deba- nhado de suá. exma. es�

ter os diversos' aspetos posa D Ina Tavares
colocando em meio ter- Moellmann é cunhado do
mo os interesses do con- nosso companheiro de
sumidor estadual com trabalhos Sr. Mario Ta
os do produtor. vares da Cunha Mello,
Essa reunião, pela sua em cuja· residencia es-

simples convo'cação por tiveram todos hospe-
quem poderia resolver o dados.

Drs.. Djalma MoeU

mann e Roldão

Consoni

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá, do Sul, 12 de A:gosto de 1944
-------------------

Soldados canadenses na costa da França guardam vari.os pnsíoneíros nazistas que compunham aguarnição de uma casamata parcialmente destruída que se nota ao fundo da fotografia._ - (Foto da Inter-Americana) _

.=]:::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vi!�i�:�����::; Ir E8���l�str��{;t��7:! e �ll,possa, que o seu pa: AI- ii
!!fredo Zimann, não tem ii Concerto de radios, aparelhos. ultra- IIautorização pera negociar 11 . violetas, ferros, fogareiros e demais iiou vender seis cabeças ii aparelhos eletricos. iide gado ou outros oble- ii iitos qualquer, bem' como H Heinz Kohlbach Hmoveis, maquina para cor- ii Rua Presidente Epiracio Pessôa, 1287 iirar foragens, etc,. não po- ii - JARAGUÁ DO SUL _ Hderá nenhuma pessoa Ia- :::::;:

_ -tp::zer uso, sob pena de fa- _

_ _ ..

zer valer os seus direitos ---------------- _judicialinente.
IRENE ZIMANN

Hospital São José NImporlancias sabcritas no "Livro de Ouro"
para o "Raio X"

Damos hoje a publicidade as importancles subs
critas no "Livro de Ouro" pera a aquisição de um

. aparelho de "Raio X'" para o hospital "São José".Como ja anunciamos esse aparelho, que cus
tou cerca de Cr$ 57.000,00 ja está em 'pleno funcio
namento, tendo prestado inestimaveis serviços a po-pulação do municipio.

.

A subscrição para tão uHI fim continua aberta,podendo as importancias serem enviadas ao incan
savel Presidente do Conselho Adminlstrerivo : do
Hospital, sr. Arnoldo Leonardo Schmiti ou na gerencia do "Correio do Povo" ao sr. Leopoldo Reiner.
Prefeitura Municipal _ Cr.ê 5000,00.

Ernpresul 1.575,90Extinta Sociedade de Atiradores
Concordia 218,00Arnoldo Leonardo Schmitt

_ 200,00Banco Inca 500,00Banco Nac, do Comercio 200,00Breithaupt & Cia. - 200,00Bernardo Grubbe 100,00Industrie Cereallsta Facciola 200,00Indusrries Reunidas Iaragué S. A. 200,00Dr. Alvaro Batalha 200,00.Bernardo Meyer & Cle.
l 200,00Ernesto Czerniewicz 100,00H. Jordan S. A. � 200,00Indusrrlas de Calçados Gosch S.A. 200,00Dr. Waldemíro Mazureehen 200,00Rodolfo Tepassé . 50,00Lepoldo Reiner 50,00'Müller & Cia. Lrda 50,00Erico Blosfeldt 50,00José Emmendoerfer 100,00Alais ôtueber 50,00Dr. Luis de Souza 50,00Paula Mey de Souza 50,00Juarez Mey de Souza I

50,00Engenho Rau Limitada 200,00Inacio Leuíprecht 50,00Roberto Horst 100,00Walter Hertel
_ 50,00José Peters 50,00Posto Rubini Lrda. 50,00Mario Tavares 50,00 José Alexandre e Ju-Ney Franco 50,00 lia Iolanda Massaneiro.Artur Müller 50,00 Ele, solteiro, ferrovia-Jacob Buck -

50,00 rio, domiciliado e resi-Seme Metrar ' 100,00 dente neste distrito, comW. Weege & Cia. Ltda. 200,00 vinte e oito anos de ida-Angelo Rubini 50,00 de, nascido neste distri-Rubini Irmãos Ltda. 50,00 to em quatorze de [u-Lothar Sonnenhohl 50,00 nho de mil novecentos ----------Empresa Auto Viação Catarinense S.A. 500�0 e dezeseis, filho legítí-Empresa de Transportes Frenzel S.A. 100,00 mo de Manoel Alexan-Adolfo H. Schulze (bem material). 24,00 dre, já falecido e RosaLista de Maximiliano Baggio - Corupá 200,00 Borges Alexandre, do-.Tot a-l Cr.' 9.761,90 miciliada e residente
neste diétrito. Ela, sol
teira, de profissão do-i

.

�
mestica, domiciliada e

CALÇADOS ",
residente neste distrito,
com vinte e cinco anos
de idade, nascida neste

I G
distrito em sete de [u-.

.

lho de mil novecentos e---

,R O dezenove, filha ilegitima---

de Pedro Masaneiro, já
---

falecido e de Benta
Leandro da Silva, domi-
ciliada e residente em
São Francisco do Sul,
neste Estado.

Corupá, 2 de Agosto
de 1944.

·A F R

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

ciai do Registo Civil do
Distrito de Corupá Muni
cipio de jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

EDITAL N. 784

EDITAL N. 786
Alfredo Schade e Ol

ga Winter.
Ele, solteiro, lavrador,

domiciliado e residente
neste distrito, em vinte
e seis anos de idade,
nascido em Jaraguá do
Sul, neste Estado; em on
ze de março de 1918, fi
lho legitimo do Germa
no Schade e Matilde
Schaldach Schade, do
miciliados e residentes
neste distrito. Elo, sol
teira, de profissão do
mestica, domiciliada e
residente neste distrito,
com dezoito anos de
idade, nascida neste dis
trito em dez de maio de
mil novecentos e vinte e
seis, filha legitima .

de
Guilherme Winter, já ta-.

Teodoro Neubauer e lecido e Maria Wedesin
Lina Aracy Jansen. Winter, domiciliada e re-

Ele, solteiro, lavrador, sidente neste distrito.
domiciliado e residente Corupá,' 2 de Agosto
neste distrito, 'com vinte de 1944.
e dois anos de idade, Apresentaram O� doeu-nascido em Serra Alta. mentes exigidos pela lei.neste Estado, em deze- Si alguem souber de atseis de janeiro de mil

gum impedimento oponha.novecentos e vinte e do-
o na forma da leiis, filJ:lo legitimo de Ger- Lavro o presente para.------------------- ma�o Neubauer. e Ma�- ser afixado no legar do1-------------------- garida Neubauer, domI-1 costume, ciliados e residentes nes-: WALDEMAR LUZ:::�.� .: .:;.::.:;.:;.. .:;.:;.. .:: .:;.:;.;.�:::: te distrito. Ela, solteira,

de profissão domestica,
domiciliada e residente
neste distrito, com deze
sete anos de idade, nas
cida neste distrito, aos
cinco de novembro de
mil novecentos e vinte e
seis, filha legitima . de
Germano Jansen e Ema
Jansen, domícllíados e
residentes neste.dístrlto.

Corupá, 2 de Agosto
de 1945.

I·
SÃO OS MELHORES

E MAIS BARATOS
/

Produtq da:

Industria' de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGuÁ DO SUL
SANTA OATARINA

EDITAL N. 785

-1- Oaixa Postal, 11 -1-

Escrivão

A N ç

CASA' BYLAARDTI
0- Paraiso das SEDAS' e
- TEOIDOS FINOS -

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 �O-

IDERNA
E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS .DE

TODOS OS PREÇOS

de ROBERTO M. HORST

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

murR]
Cure seus males e poupe
'seu bom dinheiro com

prando na
É UMA DOE'NÇA JII"AvlsSIMA
MUITO �ERIGOSA PIARA A 'fA
.. íLlA E P'ARA A "AÇA. COMO
UM 110M AUXILIA" NO TRATA.
MI<NTO DIt.SE a"ANDE l"LAaao

U •• o

farmacia Nova
i

UIJ]ltllll;mil]; 1,;1:1 a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3ß - JARAGuA

A SiF'U.-.. A....ESENTA BO.
INÚME..U P'ORMAB. TAl. COMO:

. ..EUMATI....
ESCR6FULAII
ESPINHU

..ISTULAII
ÚLCE...

ECZEMd
FI:.. ,DQ

.A ..T..O.

MANCHA.

............................ �
...............................�_
.

Grandioso sortimento
de Albuns para Fotogra
fias acaba de receber
Tipografia' ·Avenida.
Avenida Getulio Var

gas, 350.

lO ELIXIR DE NOGUEtRA"
CONHECIDO HÁ IS .. ""OS

VENDE-SE EM TÔO... "ART!! .

FERRA.RIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas:,SEQAS ROTATIVAS PARA ARADOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

'

J A R A' G U Á
NUNCR EXISTIU IGURL

::::i·\,
••
• �• .:"••••••••,o y

••o ·
..� � ., y

••* {?:::

P A R' A F E R I D A, 5,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÖES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETO.
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H••pendi X Seleto - Amanhã numa empolgante partida pebolistica, enfrentar-se-ão os dois antigos rivais desta

zona, 08 quaes prometem-nos uma partida bastante interessante, pois ambos os contendores possuem um ótimo cartaz nos meios
.

-

,esportivos norte·catarinense. São integrados por verdadeiros crakes eontrol adores da pelöta.
O quadro do Baependí, salvo modificação de ultima hora, pizará o gramado c om o seguinte onze: Arno, Berninho, Mahnke: José,

Amaurí, Ary: Velho, Lourenço, Oecy, Oirineu e Emilio.
\
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POVO Artur Müller, Oficial do Re·
gisto Civil do 1°. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,

Muitos dos ilustres e dis
tintos medicas que clinicam
nesta cidade de Pelotas, de.

puio de observarem la eticá
ela do PEITORAL DE ANCICO
PELOTENSE, . dignaram.se en

viar, a bem da humanidade
espontaneamente os Impor
tantes atestados que se se-

guem:
•

Eu abaixo assinado dou-
tor em medicina pela facul
dade do Rio' de Taneiro, con

decorado pelos governos da

Allemanha, portugal e Italia,
necÚco

.

co Hospital de Cari
dade deota cidade, etc., etc.
Atesto que o PEITORAlL D&

ANGICO PElOTENSE, preparado
pelo íarmaceutico Sr. Do

mingas da Silva Pinto, é

muito digno do acolhimento

publico, porque produz otimo
efeito nas molestias broncho

pulmonares, principalmente
nas de carater sub-agudo.
Por espontaneidade passo
este, cuja verdade atirrno a

té do meu grau.· PELOTAS
Barão de Itapitocahy

Governo Estadual Aprova ,j A concessão, por parte do-

c�s
-

pesar dos obs- Estado, 188.626.0780 me-

do o Relatório da Adminis- taculos criados pela guer·· tros quadrados de terras
ra, os trabalhos ness� s�- devolutas, sendo que João Carlos Stein e

tração do Estado tor apresentam sensivers 159.070.04 metros quadra- Maria Koehler
, progressos. Foram per- do f didContinuação da Primeira Pagina manentemento conserva- tUl.St gramt ce I os g,ra Ele, brasileiro, solteiro

C $ 710826<1:00 F
..

12 d 355720
amen e para o pan ldtaram a r . . u, , ermmna; com O. alu- os , metros �e tio de acácia negra. Os negocante, naSCI o em

sendo de Cr$ 2.756.590,70 nos: e ainda, a Escola de estrada de rodagem, dis- 295560380 t
São Pedro de Alcantara

I 'd C
,.

d c;;: C d d ", me ras qua- dezoí d J
.

os sup ementares e e ornercio e öanra ata- pe� en o-se� para ISSO, drados restantes, rende- aos ezoíto e aneioro

Cr$ 4.441.672,30 os espe- rina com 239 alunos a ImP004rta5ncia de Cr$ ..

ram Cr$ 80.828,00. do ano de mil novecen-

cíals. ôomados êstes à A educação física, pelo 5 380 8 O tos e I doze, domiciliado.

" ". Os setores de produ-
quanti'a orgináriamente fl- que se depreende da lei- li o.ram concluídas .�s ção animal e vegetal a-

e residente neste dístrí-

xada, obtem-se um total rura do relatório, foi in- seguintes obras rodoviá-
presentam, também sen to, no lugar Estrada Ja-

de Cr.$ 51.433.700,60. cremenrede. Esteve sob rias: .

I Ih' I raguá Esquerdo, sendo
li, t' id d d 27 f aj+-Itajal-Joinville, *"I'a srve me orla pe os no-

Iílh I ití d J-Acon ece, porem, que a os cui a os e pro es- v
vos métodos que estão I o egi Imo e oao

despesa -efertvamenre rea- sares. e 5 monitores da Penha com 80,20 metros; sendo aplicados no Esta- Carlos Stein Senior e

Iizada foi de Cr.$ .... Fôrçe Policial. Os 12 alu- b)-Rocinhw·Bom Jesús d de Guilhermina A. da
49.439.684,80. Houve por nos' que receberam diplo- com 20,500 metros; O;'Segurança Pública"- Cunha.

conseqüência um saldo de ma de conclusão do cur- c) - Variante do aero- Devido à participação do Ela, brasileira, solteira,
Cr$ 1.994.021,80. so foram imediatamente porto de Mafra com 1493 Brasil no atual conflito domestica, nascida em

Comparando agora, a aproveitados. metros;,. . internacional, foram de- Itajái ao primeiro de
Receita arrecadada com a As Associações e or- d)--Ace!,!so a ponte de senvolvidos os serviços Setenbro do ano de mil

despesa realizada verífl- ganízeções escolares exis- conc_:eto armado em cons- da Delegacia da Ordem novecentos e vinte e

ce-se um resultado orça- tentes, em número de 44, trução na estrada de Ha- Política e Social para to-. três, domiciliada e resi-
mentário de Cr$ .. funcionaram normalmente. mania da a Unidade Federada. dente neste distrito no

7.855.664,20, ao qual fo- Projeta o Governo local . Prosseguiram as obras Funcionaram ainda, lugar Estrada Jaraguá
ram acrescentados Cr$ instituí-Ias, em todos os de construção. e recons-

com regularidade, o Ser- Esquerdo, sendo filha

2.638.806,00 (produto da demals grupos escolares trução .das seguintes es- viço de Registo de Es- legitima de Adolpho
sorne do saldo do exer- do. Estado. Quanto às coo':' tradas: trangeiras e (l) Instituto Köehler e de Maria Ta
cicio de 1941 e "de res peratívas escolares, ao fin- a) - Araranguä - Praia de Identificação e Médi- vares Köehler.

ponsévels") e deduzidos, dar o ano de ,1942, esta- Grande, co Legal".
. Iaragué do Sul

então de Cr$ 2.566.430,90 vam em pleno funciona b}-Imaruí Mirim; 9. Finalmente, sobre a 9-8-44
(correspondentes pa g a- mente em numero de 42". é)-·Cruzei ro e Concör- "Vida Municipal" referiu: E para que chegue ao conhe

rnentos diversos e aos 7. A respeito da "Saú- dia: "FOI' de Cr$
cimento detodosmandei passar o

t ) DA d P "bi' " d) B
-

S It presente edital que será publicado
res os a pagar. esse e u rca , escreveu:

- arracao e a o 18.754.463,00 o montante pela imprensa e em cartório onde
modo, o salde financeiro, "No setor da Saúde PÚ- Grande.s, da receita prevista em será afixado durante 15 dias..

liquido, do Estado de San- blica não foram grandes e)-São Pedro e Auge- 1942 para os 44 Munici- Si alguem souber de algum
ta Catarina em 1942 foi as realizações embora te- lina: pios do Estado.. A arre-

impedimento, acuse-o para os

de Cr$ 7.928.084,30". nham sido atacados e so- f)-Campo Belo e Ani- cadação elevou-se: a Cr$
fins legais.

5. Quanto à "Vida Eco- lucionadös vários proble- ta Oa'ribaldi, O
. ARTUR MÜLLER, Oficial

." I t g)-Bom RetI'ro a La)·es".
2 ,943.437,80, sem ma]ora-

nomica , o re a or se ex- mas, . .

t t t� P f t d h)- Mafra a RI'O Ne- ção nem criação de tn-
ernou nes es ermos: ró U8.amen e ocumen- butos Dai um "supera- ITAQUES EPILlpTiCOS
"A vida econômica do tada, e�sa parte. do rela- grinho. C $

Estado de- Santa Catari- tório bem demonstra os No setor de Obras PÚ-
vit" de r 2.188.974,80 OU NERVOSOS
que foi obtido com a con- NOVO TRA IAM ENTO

na continua a' sofrer, pro- esforç6ô dispendidos pe- blicas, propriamente dito. trl'bul'ça-o de 42 munI'cI' - o I fitratamento ma s e caz e seguro que

fUí1damente, as cünse- las aútoridades locais, des- destacam-se as seguintes PI'OS, POI'S, apenas 2 deA- a medicina tem hoje em dia para os

..�. d tI' t t d I t t' '..l d
. ataque. nervosos ou epilépticos é

quenclas a a ua SI ua- acan o-se, ne e, os ra- a lVIIla es: les '(FI@rianópolis e Bi- ° que se faz com MARAVAL-solução.

ção internaciünal. A in- balhos sôbre epidemiolo- a) - construção, refor· guassu')apresentaram"de-
l1:ste pode!'oso medlcamehto, graças à
feliz combmação de elementos opoterá·

dústria e o comércio têm gia, amparo a criança, tu- ma, consertos e conser· ficit". picos e vegetais de suaf6rmula,restltue

sido grandemente prejudi- berculose, sífilis e molés- vação de edificios públio Quan'to à despesa, foi :omS8���c�ot;���n�e��(J.�A�:�ri':_��
I Licença N 5 I I de 26 de

cados pela falta de maté- tias venéreas, lepra e o cos e grupos escqlares ela fixada em Cr$. .J • ����g;.;t :eC:;��1:il��m::at�:'a:::.m::�� Março de 1906
rias primas e, de máqui- mal de Chagas". diversos; 00

voa0•• epiléptico.. D' I L b t
.

8 P t- b)-fl'scall'zaça-o de ser-
18.754.453, e, durante Não encontrando MARAVAL-solução eposlto gera: a ora ano

nas, suas peças e aces- . assou. en ao, o re-
. . o ano de 1942, sofreu as -nas Farmácias e Drogarias, e�creva ao Peitoral de Angico pelotense

sórios, antes adquiridos lalat�r a apreciar as ati- VIÇO� e obras realIzadas seguintes alterações: DMeposltáArIO,caRlxaPAostallv874,sAaopauiLo. Pelotas _ Rio G. do Sul
nüs mercados europeus e vidades das Secretarias medIante co.n.trato;_ .

a)-anulaça-o da I·Inpor·. IV d t d o t
_

.

en e-se em o a a J. ar. e.

norte-americanüs. Há, por de Estddo. . ,c)-:- admtnlstraçao dos, tância de Cr$ 544.20680;
üutro lado, :grandes difi- "Diversos da Secreta- serviços de forn_eClme!1to b}-:-abertura de crédi
culdades de transporte, o ria Justiça, Educação e de luz e força, � Capital tos suplementares no va

que obsta o. escoamento Saúde" - Múltiplas ins- do Estado e a Cidade de lar de Cr$ 1.711.960,00;
düs produtos para os cen- pecões de Saúde e 8xa- Palhoça;

.' . _ c)-abertura de crédi
tros consumidüres, nacio- mes de laboratório foram d) - ad�I�lstraçao da

tos especiais no valor de
na is e estrangeiros. Ape- realizados. Para os mes- eonte Her?l�lO L�z; Cr$ 1.170.270,40.
sar disso., salienta o' sr. mos aplicaram-se todos e):-admllll_straçao dos Dêsse modo, a Despe-
Interventor que Santa Ca- os recursos da técnica serviços de .a��a e esgo- sa Municipal que, origi
tarina conseguiu efetuar, moderna, cor'forme' pude t'?s �o �UntClplO de Flo- náriamente, fora fixada
em 1942, a maior expor- verificar pelos elementos nanop?hs.. _ em Cr$ 18.754.46300 pas
taçãü do quinqüênio 1938- constantes de fls. 77 "�uso

. n-flscalIza_çao dos ser-
sou a ser de Cr$ . .

1942, maior na quantida- que" 81 ViÇOS t�lefonlC?S m:bano 18.754.463,00, passou a
,de como no valor". Na Colônia Sant'Ana de FlorIanópolIs e mter-

ser de Cr$ 18.210.256,20.
6. SÔQre "Educação" destlllada ao recolhimen- urbauo do Estado. con- Posteriormente sofreu

declarou: to e tratamento dös psi- tratados com a Compa-
"Durante o. ano. de 1942, copatas foram construi· nhia Telefonica Catari'

foram criadas no Estado.. das durante o ano d� nense; . \._
95 unidades escolares de 1942, as casas do cape-

. g)- assistência técnica
ensino primário, o cürpü Ião e do médico auxiliar: eo Montepio dos Funcio·
dücente sofreu um conse- Para essa Colônia trans- nárlos Públicos ao Es

qüente acréscimü., A ma- feI'Íraill-se os doentes que tado no que diz respeito
Iricula e fr�üencia que se encontravam recolhi- a novas construções;
são obrigatórias para to- dos aos hospícios de h) administração do
das a� crianças maiores Brusque e Joinville. serviço de água de Lagt<s.
de 8 anos, alcançou, nas No setor de A!5sistên- Em 1942 gastou o Go-
escülas primárias, a cifra cill e Proteção a Meno- verno do. Estado as se

de 126.732, quando, no. res torna-se impossivel gUintes qua.ntias: com 0-

an0 anteriür, fora de pma apreciação dos tra- bras novas Cr$ .

120.693, para uma· popu- balhos realizados em U05.602,88; com reforma

laçãü de 1.242.641 habi- 1942, de vez que o s,r e. lllelha�a.ment()S. Cr$ •.

tantes. Interventor apresenta o 263.885,43; oom eo:neel"t&s"

Funcionaram também müvimento geral desde e
\

conservação de edifi
71 grupüs escülares com 1935. Não obstante. veri- cios públicos Cr$ . . .

721 prüfessares, incluside fica-se que a questão de 329.9740,08; com serviços
de educação. física; 63 cur- assistência e proteção a Cr$ 165.074,39 e Cr$ ..

50.5 complementares. com menores foi :definitiva- 239.439,20 com
\
outras

274 prüfessüres; 8 Institu- mente enfrentada e bas- despesas de obras públi
tüs de Educação.. dedica- tante tem sido feito nes,.. caso 'fadas essas quantias
dos ao preparo. düs cur- se sentido, no Estado de somadas perfazem um

SüS normal e fundamen- Santa Oatarina. total de Cr$ 5.103.975,98.
tal; a Escüla Profis1iünal "Viação e Obras Públio Constiiuiram objeto de

EDITAL N°. 1394

Peitoral d. ADgico
Pelotense

Caixa Postal, 19 Telefone N. 39

fUN D A D A E M 1904 "

ANO XXVI JARAGUi DO SUL SABADO, 12 DE Agosto ·;D'E· 1944 1 2�6 faz saber que compareceram
____��-""':"------------_-__---_� S_T_A_._C_A_T_A_R_IN_A N_._._u_ no cartório exibindo os documen-

tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:

* *
*

Eu abaixo assinado, doutor
em medicina pela Faculdade
do Rio de Taneiro, medico do

Hospital de Misericordia des
ta cidade, etc, etc.

A testo qúe tenho empre
gado com magnifico resulta
do nas bronquites e catarros

pulmonares, o PEITORAL DE
ANGICO PELOTENS�, preparado
pelo hábil íarrnrceulico Snr,

Domingos da Silva Pinto, de
modo que aconselho sempre
o seu use nae molestiasdes.
ta ordem, O reierid0 é ver

dade, que atirn�o sob a té
do mt·u grau. - PELOTAS

Dr. Antonio Augusio de

Assumpçäo
Corüirmo estes attestados .

Dr. E. L. Ferrt'ira de Araujo
(Firma recon):,ecida).

ácréscimo pela adição da

importancia total de Cr$
2.882.230,40, proveniente
dos créditos suplementa
res e especiais, supra-re'
feridos. Assim, a despe
sa global autorizada pa
ra o exercicio de 1942
foi de Cr$ 21.092.486,60.
A despesa efetivamen

te realizada, entretanto,
foi de Cr$ 19.645.393,40,
do que resultou um sal
do de Cr$ 1.447.093,20.

Comparando, agora, a

receita arreca(jada com a

despesa realiza, verificou
um resultaClo orçamen
tário di' Cr$ 1.298,044.41,".

10 É o que tenho a

honra de levar ao conhe·
cimento de v. excia.

Aproveito a oportuni
dade para renovar a v.

excia. os protestos do
meu mais profundo· res
peito
(Ass.) Alexandre Marcondes Filho

'�BRASIL"-COMP. DE SEGUROS G(RAIS
SEGUROS

DK

F o G o
A(jIDENTES DO TRABALHO

A(jEDENTES PESSOAIS

-_!ta.SPO ••EI
AGBNTES em "ARAGU.': SCHULZ & CIA. LTOÄ.

Agentes para o Norte e Oeste Cotorinense: EGON SCHMALZ & PIGArrO
RUA PRINCEZA ISABEL, 32

.Jolaville
6x3,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1!_FI!&!ler,l!I!!i!iiiEBl', _lIIEaIi�I!!EII!EIE!iEE!IIl!!i!!!"i
iii

res
(Sezões, Malárias, iii Verdadeira Queima Assombrosa Pechincha.

iii Impaludismo II
Artur Müller, Oficial do Re- III MI' T d':: Economizem fazendo suas compras na Casa ANTONIO. TOBIAS

gisto Civil do 10. Distrito da :o..
a eitas, reme erra I

Comarca de Jaraguá do Sul. I ==
Por motivos de reorganisação, esta Casa está lí-

Estado de Santa Catarina, Brasil, :::
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III quidando O seu imenso estoque de mercadorias,

lu DI não temendo concurrência.· De ordem do sr. Pre-

Faz saber que compareceram _II , I-no cartórioexibindoos documen- iii 'Capsulas Antisezonlcas A Rainha dos preços baixos, oferece à seus eml- feito Municipal torno pu-

tos ex.igidOS pela lei afim de se 1& I gos e freguêses, Chitas à 2,20, Algodão desde 1,90, blico que durante o cor-

habHi1;arem para ,casar-se: ii M inancora" _

Voais desde 3,50, Brins desde 5,50, Ternos feitos e rente mês de Agosto, ar-

EDITAL N. 1392 ::: I
de bôa confeção 'desde e-s óO,OO, Chapéus pare recada-se na Tesouraria

Consrantlrro Rosa e Do- lU
Em Todas

homens, desde Cr$ 15,00, Sedas desde 8,00 o metro, da Prefeitura Municipal

Ig as Boas Farmacias 1-= Casacos feitos desde e-s 80,00. ele Jaraguá do Sul e na

minga Rosa. III
EI b I I lU

E, oferece tambem: Cintos, S,us,penSórios, Lãs, Intendencia de Corupá,
, e, rasi eira, so teiro,

::: É um produto dos Laboratorlos MINANCORA iii Tussores Casernlres, Pulewers ,e -"ri1a.is" 'muita couse o imposto sobre Explo-

operaria, nascido em Ja- II lU
'"'

.

raguä do Sul em dezoito :� _ .Ioinville _ Sta. Catarina _ iii
a preços verdadeiramente insígnlflcantes.: ração Agrícola e Indus-

de Março do ano de mil III III EeonomiZim comprando'muito per pogco
tri 'II.

novecentos e dezenove,
.!1!i!!!!i�!!!iii!i!i!!=i!=ml!!!ElIi!!i!!!!!!i=ii=!I!!:5!mi!!!!I!i!!!!Iili�i!l! dinheiro nesJa.:' C' A A

Não satisfazendo o pa-

gamento no referido mês,
domiciliado e residente a Rua Presidente Epitéclo Pessoa, 652' ficará o contribuinte su-

neste distrito no lugar [olußíI dO [OfUPil'
'> .

jeito á multa de 20'/. so-
Morro da ßôa Vista, sen- I:

� ..

, bre o imposto no primei-
do filho Ilegitlrno dos 0- BLENORRAG':IA e meles das ro mês, sendo então fui-

perarios Marcos Rosa e ta a cobrança judicialmen-
Maria Santos. Embora todos os esíor- distrital, esteve neste V IAS U R INÁ li IAS, R INS E B EX IGA,

Ela, brasileira" solteira, ços empregados, nesse distrito, domingo ultimo, F'
.

I b

ftt-
te'TesourariÀ da Prefeitu-

operaria, nascida em [ara- sentido, a falta do mate- h d d f'
, que, o 9 o om...

4�::-
.

crua' do Sul em dois de
acompan a o e seu 1- qmtratamentopoderosodasmoléstiasdasviasuriná-

L ra Mun ioipal de Jaraguá,

e oJ rial que ultimamente se lho, dr. Paulo Medeiros nas (ambos os sexos) e das doenças dos Rins e Bexiga. '

" 1 d A t d 19A4

Abril do ano de mil no-
é realizado eficazmente pelo OXYL. que por meio de � , l'- e gos o e �.

faz sentir, neste distrito, e exma. esposa e filhos, sais extremamente solúveis age diretamente na uretra. t,

�vecenros e vinte e dois, paralisou infelismente, o desembargador Medei- Não olende o estômago. auxilia a extinção doscorri-" G

domlclllada e residente
mentosagudosoucrônicosemambos os sexos,evitan- F. VOS ERAU

os melhoramentos que ros Filho ilustre presí do todas as consequências. como dores nas pernas, tor-
.

T'

r dí t 't I
,- nozelosinchados,perdadovigor.r.umatismo,pontadas.,

esourerro

nes e IS ri o. no ugar estavam em andamento dente do Tribunal de tonteiras. olhos empapuçados. incontinência na ur�nc;r, acidês. ordênckr, per-

Morro de BoAa Vista sen nesta vila, por parte da Apelação do Estado e turbações na bexiga. Não encontrando nas Fcrmécícs e Droganas. escreva

,
-

ao Depositário. Caixa Postall874
- São Paulo. MODO DE USAR NA BULA

do filha ilegitima dos 0- administração, especial- cuja atuação na vida [u- QUATRO DRÁGEAS AO DIA

perarios Domingo Rosa e mente:t colocação 'de ridica catarlnense tem

Paulina Cordeiro. meios fios, serviço que marcado relevo, pela
Ieraguä do Sul embelezara, por certo sua integridade moral e

3-8-44 moC'o, as ruas principais reconhecida cultura.

EDITAL N. 1393 locais.

Werner Carlos Paulo Todavia, é de se sa-

Strelow e Ida Ponath. lientar o esforço empre-

Ele, brasileiro, solteiro, gado pela: governança

lavrador, natural de Blu- deste distrito, no sentido

menau, onde nasceu aos
de

.

recomeçar aquele
vinte e seis de Abril do serviço, com o esforço

ano de mil novecenros e I e melhor boa vontade

vinte e cinco, domiciliado sempre dem�mstrada, em
e residente em Rio do assuntos talS; pelo sr.

Testo, sendo filho legtri-
tenente L�omdas Cabr�l

mo dos lavradores Emí- Herbst�r,. Ilustre Preíeí

lia ôrrelow e de Maria to Municipal.
Dallmann. Seg�n�o. sabemos, uma
Ela, brasileira, solteira, vez reínícíadas es s a s

domestica, natural de Co- obras, �erá' ataca?a .

a

rupá, municipio de Iera- c�loc3;çao de n;telO-f�o,
gué do Sul, onde nasceu

nao so �a contI�uaçao
aos quinze de Junho do da Avenida GetulIo Var

ano, de mil novecentos e gas, como tambem nas

vinte e quatro, domicilla- ruas coron�� Fernando

da e residente nesre dis- Machado,. �.' mceza Iza

trito em Rio do Cêrro, bel, He�CIllO Luz e ou-

sendo filha legitima de ,tras mars.
_ .

Rudolfo Ponath, alfaiate e
E a cooperaça? par!I

de Berta Ponath domes- cular, nesse sentido, nao

tica.
'

se fará espe.ra�, estamos
certos, príncípalmente
por parte daqueles, 'cu

jas frentes das suas pro
priedades serão servidas
com esse serviço acima
mencionado.

JoAo ToSINI'
Faz anos amanhã; o

sr. João Tosini, industrial
neste distrito. Pelo seu

espirita de 'cavalheírís
mo e bondoso coração,
muitas felicitações rece

berá, sem duvida, por
esse motivo.

�ENHORITA MATILDE GoNCALVES
U Fez anos, quarta-fei
ra ultrria, a senh o r i t a
Matilde Gonçalves, belo
ornamento da sociedade
local e prendada filha
do sr. Bonííacío Gonçal
ves, comerciante deste
distrito.

OSCAR BoRNHoLDT '

U Aniversariou-se quin
ta-feira, o sr. Oscar Bor

nholdt, comerciante nes

ta praça e pessoa de
vasta relação e' amiza
des neste distrito.

�OCIEDADE D. PEDRO II
U Essa Sociedade leva
rá a efeito hoje, neste

distrito, mais um baile

social, no Salão Koerner

para o qual reina grau
de animação entre o se

leto número dos seu s

associados.

(Correspondente )

Iaraguä do Sul
7-8-44

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

DESEMBARGADOR MEDEIROS FILHO
Em visita ao senhor

Walderaar Luz, escrivão

Fabpjca de Moveis Esto:fddos

"CRUZEIRO"

Procure trensforrnar �m� :5b� seu lar num maravilhoso

e elegante mundo, cheta [;j � ril de encantos, beleza e

elegância; usando os li � ,maravilhosos e mod�rnos

mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,
dormitórios completos, salas de jantar, cópas e casinhas," etc., da

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
, fabricados em Jarnguá do Sul

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

FONE 45'

LEMBREM-SE
PREFEITURA MUNICI

PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

*OXVL*
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I
C�ocolHtes e Pralinées Pq rque

Comprar cadernos, Ia- a gazolina e

das melhores Iebrlcas do .

a tas etc
-

pis, penas, c ne ,., gazogenlo
país, sempre a venda na na Tipografia Avenida?

C n' I Porque ésra é a casa

a5a Kea especialista nesre ramo e

defronte o Cine Buhr 'por isso' pode oferecer loth!lr �onDenhohlvantagens em preços e - Ilu U' II II
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: qual idade.

de Aluguel

Telelone N. 6

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do �-ov�rno Federal)
'

....
�

.

.

••It. ,,"ess. 8IS.II•• I.·ÊGIIIIA
••••I_es EM- E8�.Q'I:

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

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

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca, HAUPT, rotativas,

conjugadas com motores monoíasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.

com valvula elevadora acionadas por motores, trifásicos da 1 HP.

servindo até 50 metros de profundidade.

Artng((})� IE�etrnC((})§ jara (Q) tar
Sortimente completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

1". '

MATERIAL, ELÉTRICO em geral para instalações de 1uz e

força de qualquer capacidade. ,

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquer

pedido de instâlação de luz e força.

CO.TRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BE[OS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABflUDQ.
TÓNICO C ,VILA,;

POR EXCELENC� I
. �

�I!ßhoríl! Suas compras não estarão completas si fa'ltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha .tambem Am

sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeir:os. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Produtos da IGCM S_A_ Blumenau

1..- Alameda Rio Br�nco -- Oaixa Postal, 47 ..J
Oontra Dôl' de Cabeça Tefminól' - termina a dôr

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

Faz Saber aos 'qLÍe o presente edital de juri,
'com o prazo de trinta dies virem, ou dele conheci
mento tiverem, que, havêndo sido designado o dia
28 de Agosto proximo vindouro, as 11 horas da ma

nhã,' para ter lugar a õa. sessão ordínéria do Tribu
nal do [uri desta -comerca, foram' sorteados os se

guintes iurados que teem de servir na referida ses
são: 1. Heinz Marquard; 2. Germano Ehmke; 5. Leo
poldo Fiedler; 4. Luiz Gomes; 5. Curt Vaéel: 6. Ber
nardo H. da Silva; 7. Eleonora Neves; 8. Herbert
Schinzel; 9. Lothar Sonnenhohi; 10. Leopoldo Ians
sen; 11. Anselmo Rocha; 12 Henrique Piazera; ,

15
• Eugenio Siedschlag; 14. Martinho ôoares; 15, Pro

copio P. Lima; 16. Waldemar Doubrava; 17. João
Efhmendoerfer; 18. Leopoldo A. Gerent; 19. Marío
Nicohni; 20. Euseblo Nunes; 21. Oscar Meister. A
todos os 'quais, e a cada "um de per si os convida
a comparecer na sala das audiencias deste Juizo, no
Edifício do Forum, no dia, e hora acima menciona-

.

dos, sob pena de multa de cr$ 100.00. Faz saber
mais que na referida sessão, serão julgados os réos,

A missa de campanha que se celebra anualmente na Escola Naval dos Estados Unidos oficiada este cujos processos se prepararem em tempo. Ê para
que chegue Ia noticia ao conhecimento de todos se

ano pelo padre Wiliam T. Mc Carty, assistiram mais de 16.000 marinheiros. Constituiu uma das mais passou o presente edital que será afixado no lugar
de costume, ás portas do Forum, e publicado pelo

(Foto da Inter-Americana). jornal ·"Correio do Povo", que se edita nesta cidade.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do j Sul,
aos vinte e seis dias do mês de Julho do ano de
mil novecentos e quarenta e quatro. Eu, Ney Fran
co, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereira O
liveira-Juiz de Direito-Está conforme o original, do
que dou fé.' "

Iaragué do Sul, 26 de Julho de 1944

O Escrivão __: NEY FRANCO

grandiosas cerímonías religiosas que tem realizado na America do Súl.

lII,issa de
I

Campanha Edital: 'de Juri

ferencia de imposto de um terreno vendido á Erlsch
Buztke, com área de 12.500 mt2. a estrada Ieragué.Como requer.

I

''-._/
7512-AIfredo Keíser, brasileiro requer' licença

para ,constr.ução de um bungalow e uma oficina na
sua propriedade sito a. esquina na lila. perpendicular
e Ile. paralela da rua Marechal Deodoro. Como requer.

7555-Antonio Rosa, bresíleíro, requer transfe-
7403 - Celeste Prestini, brasileiro, requen cons- rencia de imposto de um terreno vendido á Rudolfo

trução um boeiro para atravessar agua para s. er- Kreiset. com área de 784R mt2. a estrada Itapocú.
rozeira a estrada Itapocusinho, mediante assinatura, Como requer.
de termo de promessa, como requer.

7489 - Max Fiedler, brasileiro, requer licença
pare abertura de um borequim e restaurante, em s.

prédio n. 781, a Rua Marechal Deodoro, como requer.
7461-Alberto Murara, brasileiro, requer licença

para construir um tunél atraves a estrada de roda
gem, afim possa transíter para seus terrenos que fi
ca na outra margem da dita estrada (Estrada Nova
Retorcida). Como requer.

Dia '10-7-44.
7463-:-João Emendoerfer, brasileiro, requer Al

vará de Heblte-se, para sua casa, sito a rua CeI.
Procopio Gomes de Oliveira, s. n. Como requer.

7507-Guilherme Raduenz, brasileiro, requer Al
vará de Habíre-se, parte de sua casa sito a Rua Cél.
EmiIio Iourdan, nesta cidade. Como requer.

7509--WaIter Hertel, brasileiro, requer alvará de
Habite-sé, para sua casa a rua Marechal Deodoro,
455. Como requer.

'

,

Dia 13-7-44

7518-José VoItolini, brasileiro, requer tranefe.
rencia de imposto de um ,terreno vendido á João
Morretti, com área de 2.000 mt2. a estrada Retorcida.
Como requer.

7517-Arduino Murara, brasileiro, requer trans
ferencia de imposto de um terreno vendido á Mura
ra & Cia., com área de 60.000 mt2. a estrada Retor
cida. Como requer.

_ 7516-Antonio Gesser, brasileiro, requer trens
ferencia de imposto de' um terreno vendido á José
Emmendoerfer, com área de 2.970 mt2. edificado com
uma casa de madeira, sito a rua Mal. Deodoro. Co-
mo requer. '

7515-Bertoldo BarteI, brasileiro, requer trans
ferencia de imposto de um terreno vendido á WaI

d ter BarteI, com área de 5.000 mt2., estrada Itapocú.
Como requer. • '

'

1514'-- Julio Mathias, brasileiro, requer transfe
rencia de· imposto de serraria arrendada á Adão, Du-
que Ganzo sito' Rio da Luz. Como requer. .- -..7513 - Leopoldo Pincecher, brasileiro, requer
transferencill de imposto de um terreno i1dquirido do
Dominio Da. Francisca, com área' de 305.000 m�2. a
estrada Funil. Gomo requer.

,

7551-Erisch Butzke, brasileiro, requer transfe
rencia de imposto de um terreno vendido á Leopol
do Klotz, t:om área de' 130.000 mt2.· a estrada Rib,ei
rão da Alma. Como requer., '

7550-Brvino Dreger, brasileiro, reqqer trans
ferencia imposto de um terreno adquirido do Domi
nio Da. Francisca, com área de 350.000 mt2. a es
trada Funil. C;omo requer.

"

'l529-José Reiser FO., brasileiro requer transfe
rencia de imposto ,de um terreno adquirido de Ma.
ria Schuer, com áretl de 155.423 mt2. a estrada Ja.....-1--- ....-..;raguá. ,Como l1equer. , ,

7528-João Manfrini, br�sileiro, requer transfe
J:encia de imposto de uma bicicleta vendida á Her
cilio ,Bruno Garcia. Como requer.

7527 - Berta Selli Spredermann Hart, requer
transferencia de imposto de um, terreno vendido á
Herwig Spredermann, com áreö de 25.000 mt2. a es-
trada Ribeirão Grande da Luz. Çomo requer. (

7526--Faustino Piazera, brasileiro, requer trans-

Associação 'Comercial
e Industrial de Jaraguá

do Sul. '

Prefe-Rt1illra M[1illIDl'llCRID2lR de
JJarag1illàl dl «J) §uí

REQUERIMENTOS DESPACHA_DOS
7/7/1944. 3x1

Banco Indlastria e ':'Comercio
de Santa Catarina S. A.Dia, 17-7-44

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

.Iaraguá do Sul'

, 75M-Frederico Mielke, brasileiro, requer trens-
ferencia de imposto de um terreno vendido _á Leo
poldo Wolf, com área de 140.000 mt2. a estrada .lra-
pocusinho. Como requer.

'

7552 - Pedro Zimmermann, brasileiro, requer Ru_ CeI. E. Jourdlln, 115, - Caixa, 10 - End. Tel. eiN C O »
transferencia de imposto de um terreno vendido, á ! '

Fridolino Schmidt, com area de 135.250 mt2. a es- ,Matriz: I T A J A I
trada Morro d� Iaragué. Como. re.quer. fILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianópolis, Joinville,

. 7544-.LUIZ Schwartz,
_ brastlelro, requer

,

transfe- Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,rencra de Imposto de um ter�eno com, area de .Cresciuma, Luguna, Cruzeiro. Matra, .Perdizes, Rio do40.267,70 mtã. a estrada lrepocú-Hansa, a Ernesto .Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.Kneubuhler. C::0mo requer.
.. 'SUB-AGENCIAS EM: lndaial, Harnonia, São Joaquim, e Tijucas,�546-.. �Icardo Schuh, brasileiro, r.e�uer trens- ESCRITORIOS EM: Concordia, ,Gaspar, Tai6 Urussanga efere�cla de Im�osto de um terreno adquirido �e Ana Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, eôchlrner, com area de 30.000 mt�. a estrada RIO das Rio JjegrinhoAnras., Como requer. ,

I

F '_' ' b"'; P
.

7547-Ricardo Drews, brasileiro, requer rransfe- az todas as operaçoes aI�carlas. no aIZ, como
rencia de imposto de terreno com área de 146.250 cob!anças, descóntos � cauçao de .tItulos de expor
mt2. a estrada RIO da Luz, vendido á Albrech Gumz.: tacão e .ou�ras operaçoes. d e cr�dIto; passes paraComo requer. as prmcipats ,Pra"ças dO,PaIZ, medíante taxas modicas,

754ó - Erna Walow, brasileira, requer transfe- ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROSrencia de imposto de tim terreno vendido á Ernesto ' '

Kneubuhler, com. área de 28.195.45 mt2. a estrada A disposição, sem aviso, com retiradas livre� para
Itapocú-Hansa. Como requer.

' quaisquer importancias, '20jo
7548 - Cortume Rio Molha Ltda., firma brasi- Com aviso prevío (retiradas diarias até

leira, requer licença para abertura de um Cortume, _ .
'"

.. 1.000,0,0)sito a estrada Rib. Molha. Como requer, Depositos Populares Llml�ado� .(�t� 10
7550-Tela Lessrnann, brasileira, requer licença mil .crllz,eIro�) deposites InICIaIS a

para aumentar seu prédio sito a rua Marechal Deo-l . part�r' de. 20,00 subsequentes a

doro da Fonseca, conforme planta'. Como requer.' I pa�tlr de 5,00. -" _' 4 %

7549 - João Bailoni, brasileiro naturalizado,' ré- Prazo f�xo de 6 m�ses· 5 %

quer licença para- construir' nos fundos de sua resi- Prazo fIXO de ,1 alio 6 %

dencia, um xiqueiro, sito ao prolongamento da rua Os juros são pagos ou c'apitalizados semes�I'almenteAbd�n. Batista, nesta ,cidade. Como requer a .titulo 'A economia é à base da prosperidadeprecano.
. Deposite as suas economias no

Secretaria da Prefeitura Municipal· de Jaraguá BÁNCO INDUSTRIA E ,COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A
do Sul, 18-7-44. H O R A R 10: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15/

3 %

LUIZ GOMES - Secretario Sabados: Das 9 ás 11,00

I

AJ[))ill)1f IHIIElltML §ClHIUl1rllE
...........................................................................................................................
::::::::::::::::::::::::::!!!!::!!!:::::::::::::::::::::!:::!:!:::!:!::!::::::!!!:!!!�!!!!:!!!!!!!!!:!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!

"

Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

I

Escritotio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 ,-;:- Tel. 3�
ReRidencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

RUA RIO BRANCO, 964 -- JARAGUÁ DO SUL
,

FABRICA' DE MÖVEIS EM GERAL
..................................._

_.;n:;;:::;;;::::::::::!':u:::t::::t:;:::::::::�:::::!�····:::;:::::::::::,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::s:••• �••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••................�••• '"J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••� •••••••••DO MAIS SIMPLES AO MAIS,
FINO ACABAMENTO

Fornece tambem cadeiras tipo'
\. «cz i p P e r 'e r»

Pelo presente são convidados todos os

�om�afl�ia �acio�al �e �e�uro� I�ira��a �����:!fde ��r!:��ei��ã�u?Oprr,:��ei��: r���
AGENTES LOCAIS nião que terá lugar no dia 16 do corrente,

ás 20 horas, no Salão Buhr.A. Comepcial Ltda. Jaraguá do Sul, 5 de Agôsto de 1944,
JARAGUÁ DO SUL A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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______________________________________._________________________
�----------------------_'----------------I

Dr. Lúcio Corrêa
ADVOGADO��Wl����1MWl�m�-��

Posto RUBINI· Ltda. �'

OfiCINA fORO AUTORIZADO R. Mal. Deodoro, 158 �
�
�
� IlcLÕR: °SoÄÕÃLLAÄ EAM1NDO

••1..1
Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão � ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii

ou automóvel. procure esta Oficina bem aparelhada: � H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ �l
que será atendido por hábeis profissionais em

mecãnica'J
ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii

e elétromecânica ii - .Joinville - !�l
Wl��������1M'

� .

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

I ßlnioelsáriosl Do Brasil
das drasticas. mas es

clarecendo e persuadin
do. E preciso que todos
aqueles que estão auíe
rindo lucros exec i vos
com a guerra que. se

convençam de que não
estão prejudicando ape
nas a grande massa de
consumidores brasileiros
mas estão prejudicando
tambem os seus proprios
interesses para o futuro.
É possivel que tenhamos
que chegar a restringir
as simples viagens de
recreio nas vias ferreas
onibus, aviões, etc., afim
de aumentarmos a capa
cidade de transporte pa
ra os produtos essenciais.
E preciso, em suma, que
os convençam-se de que
estamos realmente em

querra e que é absolu
tamente necessario eli-

Tomou posse do cargo minar-mos certos como

de Coordenador da Mo- dismos e certos prazeres
bilização Economica, em da vida. A paz não tar

substituíção ao sr. João dará e depois cada nm

Alberto, o CeI. Anapio que procure recuperar
Gomes. Falando à im- os prazeres perdidos".
prensa sobre a sua nus- -x-

são disse o nomeado: O governo brasileiro

"'Bafejados pela fortu- deu integral apoio a de
na querem naturalmente claração norte-america

liberdade, passear á von- na referente a politica
tade em seus carros, externa da Argentina.
mas esquecem-se de que -x-

um carro movido a ga- Na capital paulista to-

zogenio, num si m p I e s ram despachadas no 1°.

domingo de passeio, con- sementre deste ano 3.575
some carvão do lar dum licenças para construção
pobre durante cerca de de predios novos.

quinze dias. Assim, se. -x-

restringissemos o trafego O Presidente da Repu-
de carros de passeio blica assinou um decreto
durante domingos e íe- aurorisendo o sr. Ministro

riados, teriamos log O da Fasenda a emitir ce

uma dupla van tag e m: dulas de 1 e 2 .cruzelros,
minorar a situação dos emquanto durar a atual

que se utilizam do car- dificuldade na aquisição
vão vegetal como com- de metais.
bustivel e aumentar nas

' x -

estradas de ferro e nos O sr. Presidente da Re-

caminhões, o espaço pa- publica tem recebido gren
ra o transporte de gene- de numero de telegramas
ros alimentícios. Devo de cumprimentos pela ehe-

C A SAM E N TOS acentuar que o Br a s i I gada do Corpo Expedi-
Hoje na resídencía dos está fazendo certas ex- clonarlo Brasileiro à Na

pais da noiva terá lugar portações acima de sua peles.
o casamento da snrta. capacidade de produção
Cecilia Hardt, com o sr. sem prejudicar compro-
Alvaro Hering, comerei- missos assumidos com
ante em Rio do Sul. nossos aliados, tem o s

F A L E C I M E N T O que tentar a restrição
Em Porto Belo, onde da exportação de certos

residia e era industrial, produtos e mesmo proi
faleceu no dia 2 do cor-

bir pelo menos tempora
rente o sr. Antonio Fa- riamente a, exportação
del, sogro do sr. Alberto

de outros. E claro que

D t Ch f t I I
devemos chegar até lá

u ra, e e pos a -te e-
sem aplicação de medi-

graííco nesta cidade, e

do nosso colega Honora
to Tomelim, diretor da
"A NAÇÃO".
A enlutada f a m i li a,

apresentamos nos sos

pesames.

No dia 9 do corrente Sua Santidade o Papa,transcorreu a data nata- recebeu em audiencia
licia da exma. senhora
Julieta Pereira Oliveira, especial, o sr. General

virtuosa dama da nossa
Mascarenhas de Moraes,
Comandante G e r a I do

sociedade e .espos!l .do Corpo ExpedicionarioDr. Ary �erelra OlI.ve�ra Brasileiro atualmente na
M. D. JUIZ de Direito ltalia

.

desta comarca. O S· ..

A 6 do corrente fez .

umo Pontílíce, de-

anos a exma. snra. Ana pois de palestrar de-
mora d a m e n t e com o

Cabral Herbster, Presi-
dente do Centro Munící- generalissimo patricio,

pal da Legião Brasileira
manifestando sua simpa

de Assistencia e censor-
tia pelo nosso governo

te do snr. Tenente Leo-
e povo, dirigiu em

id C H portugues uma saudação
m as . erbster, Pre-

aos oficiais do Es t a d o
feito Municipal.
Dia 8 aniversariou-se Maior, que acompanha-

o sr. Pedro Pedroni, ha- r�� seu chefe naquela
bil radío-tecnico, resi-]

VIsita.

dente nesta praça.
Comemorou dia 10

mais um ano, a senhorí
ta Ursula Brückeimer.
Tambem na mesma

data festejou maís um

aniversario, o sr. Luiz
Gomes, digmo. secretario
da Prefeitura Municipal.
Ao nosso ilustre amigo

juntamente com as feli
citações já receb i das,
juntamos as do "Correio
do Povo".
Ontem datou de mais

um ano, a snra. Maria
Stinghen, esposa do snr.

Honorato Stinghen.
Hoje deílue mais um

natalicio, o jovem Ade
nor Paulo Wunderlich,
filho do sr. Paulo Wun
derlich.
Ainda a 9 deste mes,

passou o aniversario do
sr. Ernesto Czerniewicz,
abastado industrial, e

fazendeiro neste muni
cipio.
Tambem a 9 defluiu a

data aniversaria da sra.

Dora Neizel, digna espo
sa do sr. Paulo Neitzel.

*

Um presente
de real valor para a ju
ventude é um bom livro.
Compre-o na Tipogra

fia Avenida.

FRACOS E AN�MICOS I

TOIft_1
VINHO CREOSOTADo
"SILVEIRA"

."""."'.
To....
R••frl.ct..
Bronq.lt..
ElCrofulo••

.

Corw.l..c.�••

VINHO CREOSOTADO
'É UM GERADOR DE SAÚOlZ.

IMPOSTO SOBRE IN
DUSTRIAS E PROFIS

SÕES
De ordem do Snr. Co

letor, torno publico que
no decorrer do presente
mez de Agosto, procede-se
nesta Coletoria, a arre

cadação do imposto aci
ma, relativo ao segundo
semestre do exercicio em

curso.

Os que deixarem de

pagar no praso marca

do, poderão satisíazel-o
no proximo mez de Setem
bro coma multa de 20'/.;
findo o qual serão ex-

traidos as respetivas cer- ...--------------------
..

tidões de dividas para
ter logar a cobrança
executiva. �....----............------....----........----....------�

Coletoria Estadual de E M J O I �: V I L L E
Jaraguá do 'Sul, 1 de
Agosto de 1944.

HELEODORO BORGES
Escrivão

procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÖES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE,

HEMORROIDAS R_U_A_V_IS_C_O_N,_D_E_D_E_T_A_U_N_A_Y_N_._1_85......
E VARIZES

TRATAMENTO Sil!" OPERAÇÃO ..------------._-------III!!

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-e1etrico - Electro-cauterizaçäo

HEMO _VIRTUS "_IIIIiIII__

- _R_ai_os_ln_tr_a_-v_er_m_e_lh_o_s_e_a_z_u_is. ...

• "C�RRflO do POUO"
----,........����

Aye. Getulio Vargas , 350
Telefone N' 39 - C. Postal. 19

JIRAGU4 DO SUL
Estado de Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL
Cr$ 25,00

DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L LER

REDATOR

Mario Tavares da C. Mello

DIR. COMERCIAIS

WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINER

Edital

Não comprem! FAZENDAS, CHAPÉOS, C

SEDAS, PERFUMARIAS

E ARMARINHOS

.. sern primeiro verificar os preços destes
,

artigos na casa

Ap60 10Dg.,. eatud.,. foi descoberto um

remEdio de componentes vegetais, que

permite fazer um tratamento, com ótimos
resultados, das hemorroidas e varizes.
HEMO-VIRTUS � o Dome desse remê

dio, que para hemorroidas internas e

VARIZES deve .er tomado na dose de
3 colheres de châ por dia. Para as he

morroidas externas, usa-se o H EMO
V I R T U5, pomada. Comece hoje mesmo

e leia com atenção o tratamento na bula.
Nio o encontrando em SUB farmácia, peça
o ao depositário. CAIXA POSTAL 1.874

(UM-QITO.SETE-QUATRO) S. PAULO

Erico Bruhns Jorouuá do Sul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE
- Eletricidade Médica-

Ihdutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- RAIOS X-

Diretor Médico do Hospital "São José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
��__@I!iI!€!il!3I�I§II!ilI@I!iI!�@I9!��_@liiifI8ili§!l@!lölj�1I;;fi

.1-_-------------- --.1

CIiU:r�e���,!U�!O�!�:!8nta I
Professor Catedratico de Biologia do lostittu!o de Educação de Florianópolis

IEx-Chefe dos serviços cllnlcos e cirurglcos da especialidade no

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

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

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BLUMENAU STA. CATARINA

Dr. Waldemiro - Mazureehen
eAS. 81 .A'81

•

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

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 I. 210 - Fone 333.

O SABÃO

.

fi 5P eaicl idade"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA!

"Virgem
'-t;o.y,}..O VIRCI:>
,J � DA «»;<;i"f
(� »'Hzn INDUSTRIAL
JOINVILLE

Joinvile
- (Marca Registrada) : St>-6Ã� ylRCfAt

. .. ..
1

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


