
Transcorre hoje a data

natalicia do sr. dr. Al
varo Batalha, distinto
clinico residente nesta
cidade.
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sua ciencia um coração
caridoso, é também o di
retor do Hospital São
José estabelecimento ao

, .

qual tem prestado ines-

queciveis serviços. o

Na sua data natalicía,
lo juntam-se o

aos mui tos vo
t .tos de felicidade que re-

A ínvdsdo do sul da França - Bloqueados ceberá: ,tambem os do
. «CorreIO do Povo».

OS fundos argentinos nos Estados Unidos.
Italía
/

As tropas que operam
na zona norte da Italia
tem progredido em seu

avanco ao ultimo redu
to Iortííícado dos ale
mães na ex-terra de
Mussolini. Não somente
o terreno como a resís
tencia alemã, cada ves

mais energica, obrigam
as tropas libertado
ras a avançarem com

cautela.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER -

Corno ja havtamos _

anunciado realizou-se no

dia 14, em Blumenau, a

reunião dos produtores de

lati�ínios com o compa
recírnento de grande nu·

mero d� índustrlals.
Presidiu o conclave o

sr. Lourival Carnara, dire
tor do Departamento de
Estarlstica, representando
o sr. presidente da Co
missão de Abastecimen
to, o qual de inicio ex

plicou as razões da con

vocação dos fabricantes
pare aquela reunião, ilus
trando com dados estatis
ticos a situação clara, Ir

retorquível da produção,
consumo estadual, e ex

portação da manteiga.
,

·E AS CHUVAS'
N\ÃO VÊM

Continua, agora com prenúncios de mu

dança, a atroz estiagem que com caráter de

quasi calamidade pública vêm assolando toda
a região norte-catarinense, desde ha alguns
meses, com graves prejuízos para a já tão sa

crificada economia barriga-verde.
Apesar dos mais abalisados prognósticos

a cada passo feitos e da irritante e inoperan
te garoa que constantemente aparece, as chu
vas tão almejadas não vêm.

Um fenomeno interessante e Que talvez
tenha passado desapercebido aos espíritos me
nos argutos, é fato de que ao contrario de
tantas outras vezes, a sêca desta vez não tem

prejudicado a lavoura.
'

Parece absurdo dizer-se não afetar a

agricultura e sim a indústria, esta longa
estiagem.

Facil é explicar-se o fato pois não houve

propriamente, um periodo longo sem chuvas,
apenas estas não foram suficientes para con

servar 'o nivel dos rios, que baixos como es

tão, não 'podem mitigar a formidavel sêde
das turbinas.

Emquanto durante a estiagem que, no

ano passado, acarretou enormes estragos nas

plantações sem afetar 0- nivel dos rios, manti
dos por esporádicos aguaceiros, este ano deu
se justamente () contrario, parecendo-nos este
fato mais um pronúnciamento da lei das com-

pensações. M. T.

.

Notas
Pelletats de .Laücíníes

Os Produtos

Veiculos sem licença A reunião de Blume-
O sr. Dr. Arquimedes nau - Fixação do pre-

Dantas, delegado, auxí- di"·liar, está exercendo se- ÇO O elle e man-
vera vígílancía em tor!l0 leiga - As medidas
dos automoveís que VIa-,

jam sem a licença espe- adotadas.
cial, tendo sido multa
dos dois motoristas de
outros municipios .que
transitavam sem essa e

xigencia.

Morreu es�agado
Em Rio Macuco, Ricar

do Krueger e .seus fi
lhos Leopoldo e Fran
cisco, estavam cortando
toras no mato de sua

propriedade.
Ao cortar uma arvore,

esta deslocou-se atin
gindo a Leopoldo, que,
esmagado pelo peso, te
ve morte instantanea.
O fato ocorreu a tar

dinha de 12 do corrente,
contando o inditoso mo

ço apenas 17 anos de
idade.
A policia esteve no tava sem a carteira com

local. cerca de 250 cruzeiros.

Inquerilos policiais Queria fugir
A delegacia de poli- Por denuncia de um

cia abriu inquerito, por outro preso as autorida -r

,representação da Comis- des descobriram que
são de Preços, contra os João Gonçalves de Go
comerciantes ArturHens- doy, que na cadeia local
chel e Leopoldo Fíedler.: aguarda julgamento co

acusados de se negarem mo autor 'do assassinato
a vender l:inguiça pelo de Paulo Chaves, facto

preço do tabelamento. ocorrido em Retorcida
Cristiano Trimer em 1926, premeditava

apresentou queixa a po- fugir.
licia declarando que, na Godoy, com uso de

madrugada de 13 do cor- uma pequena lima e ala
rente foi assaltado na es- vanca conseguira ja ser

trada Itapocú, receben- rar as grades da prisão,
do 'violento soco, que o tencionando fugir na noi

prostou sem sentidos. te em que sua esperte
Quando voltou 'a si es- za fora descoberta.

Pernambuco e Rio são
os nossos maiores com-

pradores e seguem-lhes os _

Estados do Paraná e São
Paulo. O D. I. P. acaba de

Depois de uma serie de cancelar o registó
discussões, já I

eram 20 das revistas "Mundo Me

horas, quando terminou dico" e "Diretrizes" que
a reunião com a aprova- se davam a uma tenaz

ção das seguintes medi- propaganda do comunis-
das:

-

mo.

a) o estabelecimento em Essa medida deve ser-

todo o territorio estadual vir de aviso aos que, nu
do preço de 60 cenravos ma hora de dificuldades

pera o litro do leite for- pela qual passa o Bra

necído as fabricas; medi- sil, aproveitam-se da
da esse que vem lncenrl- ocasião para deitar a

var a produção com a me- confusão, "fazendo o [o
Ihoria do pagamento; go dos mãos", como di-

b) designação, pela Pre- ria o premier britanico.
feitura, de um funciona- Essa gente ainda não
rio encarregado da flsca- criou juizo? Pensa que
llsação dos fornecimentos o povo brasileiro ja não

e seus exames, evitando foi bastante mistificado
o adicionamento de agua .pelos comunistas e Ia-
ou outro liquido preludl- cistas? cristão, como se repele
cial; .

O coração do Exerci- um quinta-coluna.
c) fixação em cr$ 16,00 to ainda sangra das mí- Ambos são prejudici-

o kg. de manteiga de na- seraveis tentativas de ais. Eles, procuram dei
ta doce, nas fabricas; revolução de 1935 e 1938, tar a confusão e preju-
d) reconhecer como ex- onde tantos braves sol- dicar a união brasíleíra

portadores e como tais dados cairam vItimas nesta hora, onde todos os

poderem continuar a exer- desses sanguínaríos ini- esforços devem ser con

cer esse comercio, oe que migos da doutrina da jugados para a vitória.
o eram em 1945.

_
bondade e caridade, que Para os Iacístas e co-

e) fixar em 70% a quo- é a cristã. munistas o lugar proprio
ta de exportação, sendo As insinuações, por -é o campo de concen

as guias visadas na Pre- mais ingenuas que pa- tração, que seria tam
feitura Munlcípal. I reçam no que se refere bem o lugar reservado
Como vemos, parece a "vantagem" da ideolo- para nos, democratas, se

que ficou resolvida, de gia comunista, devem .ser eles tomassem o poder,
maneira satísfetórte pera I repelidas, pelos

homens ou, se, antes disso, já
gregos e troianos, uma a bom senso e que crem não nos tivessem feito

situação que parecia irre-! num futuro glorioso do formar em frente a um

conciliavel. 'Brasil dentro do regímen pelotão de fusilamento.

As festividades do dia
da Patria terão este ano

um brilho exepcional.
Em toda a parte estão
sendo levados a efeito

grandes preparativos pa
ra q(Ie a data mais glo
riosa seja comemorada
com o maior relevo.
O "Fogo Simbólico",

que vem do monte dos

Guararapes,na Baia, che
gará hoje ao Rio de Ja

neiro, sendo, na Praça
Paríz, onde está armado
o altar da Patria, rece

bido pelo Prefeito Dods
wort e entregue ao snr.

Ministro da Guerra.
O "Facho" deverá che

gar a Jaraguá do Sul no
dia 26, sendo rece

bido na ponte de Itapo
cusinho pelas autorida
des locais e, pelos nos

-------- sos atletas, levado a di
visa de Blumenau.

-x-

Ja foram nomeados

Russia I co da Patria pelo snr. Ministro da

Guerra, com as vanta-

Á . guerra na Russía l' - C O N V I T E - gens e postos de capi-
está paralisada, com tães do Exercito" os ca-

exepção da frente de O Prefeito Municipal, pelães que servirão [un-
Varsovia, onde os sovie- tem a satisfação de con- to ao Exercito Expedi
ticos lançaram violenta vidar as autoridades cí- cionario 'Brasileiro na

ofensiva para capturar vis e eclesiasticas, gru- Italía. Entre eles está

a capital polaca., pos escolares, comercio, Frei Setaro, O.F.M. que

A bonança nos outros industrias, sociedades es- a convite das autorida

setores faz prever gran- portivas e o povo em des locais, ha 2 anos,

des arremetidas nas pro- geral, para a recepção pronunciou aqui uma

ximas semanas. da chegada do facho do brilhante conferencia.

fogo simbolico da Patria, Frei Setaro era atual
no dia 26 do corrente, vígario de Porto União,
em frente ao edificio da neste Estado.
Prefeitura Munici p a l ,

-x-

provavelmente entre as Até esta data ja to-
18 e 19 horas. ram classificados na Bol-

Será'. tambem ,feita a sa de São Paulo 30 mí

distribuição dos díplo- lhões de quilos de al
mas aos atlétas que no godão em pluma.
ano passado tomaram

parte na maior marato-
na do mundo.

,

o Que. Vai
Mundo

França

Chile

Na manhã de 14 do
corrente, contingentes de
forças expedicionarias
americanas e francesas
invadiram o sul da Fran
ça, constituindo assim
mais uma frente para as

minguadas tropas nazis
tas. Os desembarques,

.

feitos com poderosos
preparos aereos e na

vais, tiveram lugar en

tre Toulon e Nice, ten
do assegurado o com

pleto êxito" desse novo

feito dos soldados alia-
dos. O multi-mi lio n a rio
Os soldados invasores Rotschild, que tora se

continuam avançando questrado com seu socio
para o interior, tendo ja a cerca de 20 dias, foi
tomado 15 localidades, agora encontrado mal
entre as quaes a� cida- trapilho e faminto em

des de Canes e NICe. uma rua da capital chí-
- As tropas da Nor-. lena.
mandia continuam avan- Tanto ele como seu

çando em diréção a Pa- socio negar�m-se a de
riz, estando ja a 40 qui- clara� os nomes de seus

lometros da capital Iran- raptores e quanto lhes
cesa. custou a liberdade.

Argentina
Causou grande sensa

ção na Argentina o áto
do Tesouro dos Estados
Unidos bloqueando todos
os fundos disponiveis do
tesouro e particulares
argentinos na grande na

ção americana.

Dr. Alvaro Batalha

Pelo

Do BrasilAlemanha
Está sendo' cumprida a

mobilisação total alemã

para a guerra. Homens,
mulheres e crianças, to
dos tem .que trabalhar
para sustentar, por mais
um pouco de tempo a

agonia nazisia.
O peior é que, para

obrigar o povo alemão,
ja cansado da guerra, a

apoiar o algoz-chale, a

gestapo faz funcionar
dia e noite a corda e o

machado.
Aos seis oficiais-gene

raes enjorcados esta se

mana, seguir-se-a o Dr o

Carl Golderer, prefeito
de Leipzig, capturado
ante-bontem, um dos ehe,
fes da revolução de 20
de julho, pela captura
do qual a policia ofere
cia um premio de um

milhão de marcos.

!

Fogo Simboli-

sul, devido o esgota
mento das reservas de

agua pela falta de chu
vas.

Projeta-se modificar o

atual racionamento que
é de 3 dias de trabalho

Continua o raciona- semanal, por outro que
mento da energia ele- melhor atenda a situa

trica feita pela Empre- ção dos operarios. As-

________
sim é que, provavel-
mente, da proxima se

mana em diante será
fornecida energia du
rante 8 horas díarías,
sendo a luz publica e

particular á noite, ape
nas fornecida das 18 às
21 e meia horas.

Racionamento �e
energia eletrica

o Preceito do Dia

A sífilis não é uma

doença hereditária. O
filho de pais sifilíticos
deixará de nascer sifilí
tico, desde que os país
se tenham submetido a

tratamento oportuno e

eficaz. SNES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Como o

Presidente
Trabalha

Do matutino carioca, Brasil-Portugal:
É coisa que todo o Bra- Iencio. O recente caso do

sil sabe que o sr. Getulio operarío Emilio G. Fale
Vargas inteira-se, meticu- ca, feitor da mina de car

losarnente, de todo o ex- vão de Barro Branco, em
pediente da adrnlnistreção ôanra Catarina, vem so

publica, sujeito á sua as- mar-se a muitos outros
sinarura. Não ha preces- semelhantes e que banham
so, por maís simples que de muita luz as atívída

possa parecer, que não des do sr. Getulio Ver

mereça a sua maior aten- gae, no exercicio da su

ção. Examina-o com de- prema magtstratura.
morado zelo e só o des- O humilde operario,
pacha depois de perfeita- que é um dos sobrevi
mente capacitado do as- ventes do torpedeamento
sunto, Daí a justeza das do navio-tanque "Piave",
suas decisões. Mas não é'l pretende sua incorpora
apenas o dossíer dos as- çäo, como bom brasílel
suntos oficiais que' rnere- ro que é, num dos con

cem esse zelo do Presi- tingentes da Força Ex
dente, Tambern o expe- pedlcionaria, acontece, po
diente de caráter partlcu- rem, que tem uma filha
lar deve passar sob seus menor de 8 anos, cuja
olhares e merecer, como educação lhe desperte: o

aquele, o seu estudo cui- maior Interesse.
dadoso. Procurando, então, con-
Por isto não consta que ciliar os seus desejos de

alguém que se tenha diri- patriota com os seus an

gido ao Presidente Var- seios de pae, o operario
gas pleiteiando seja o que Emilio Faisca dirigiu-se,
fôr, tenha sofrido uma em carta, ao Presidente
desilusão com o seu si- Vargas, solicitando o arn-

SÃO OS MELHORES
E MAIS BARATOS

Produto da:

Industria de Calçados
,

Gosch Irmãos SIA.
JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

Caixa Postal, 11-1- -1-

Aviso
A abaixo-assinada pre

vine á quem inreressar

possa, que o seu pai Al
fredo .Zírnann, não tem

autorização pare negociar
ou vender seis cabeças
de gado ou outros obie
tos qualquer, bem como

moveis, maquina pare cor

tar foragens, etc,. não po
derá nenhuma pessoa fa
zer uso, sob pena de fa
zer valer os seus direitos
iudiclalmente.

IRENE ZIMANN

INsõ�rlA
e .

ATAQUES NERVOSOS
use

MARAVAL
PIIRD INSONIß: 2 colheres ao deitar.
PDRI! DUQUES: 3 COLHER'S.

paro oficial pare a edu
cação de sua filha, en

quanto estiver ausente, a

serviço do Brasil nos

campos de batalha. A car

ta do modesto operarío
foi as mãos do Presiden
te e sua solução não tar

dou. A Organlsação La
ge, à qual pertence a mi
na de carvão de Barro
Branco, acaba de comu

nicar ao ministro Gusta
vo Capanerna que se en

carregará da educação da
filha do feitor Emilio Fa
isca, caso consiga este in

corporação nas Forças
Expedicionarias. Fatos co
rno esse, que se repetem,
aliás, com frequencla qua
si dlería, dão bem a rne

.

dída não só da invulgar
capacidade de trabalho do
Presidente Vargas, mas, e

principalmente, do seu ze

lo carinhoso pelo bem es

tar e rranquílldede dos
seus concidadãos.

(A.N.)

FRACOS E AHê:MICOS I

T_.

VINHO CREOSO'rADO
"SILVEIRA"

.........._
TOllà
R••fri.dOl
Bronqult••
E.crofulo•• '

Convel••cenç••
VINHq CREOSOTADO
• t UM GlBRADOR DK SAÚDIL

., ,

-

Fabrica' de Moveis Estof'ado's

"CRUZEIRO'�
Procure transforma!' �m��� seu lar num maravilhoso

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

elegânci�, usando os'
'" maravilhosos e modernos

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

Fabrica' de Móveis CRUZEIRO,
- fabricados em Jaraguá do Sul

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

FONE 45 .

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS ETC

Peitoral de Angico·
Peletense CALOPRESO & CIA.

EDITAL N. 1395

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

pois de observarem a eficá
cia do PEITORAL DE ANeICO

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
Allernanha, Portugal e ltalia,
medico do Hospital de Cari
dade desta cidade, etc., etc.
Atesto que o PEITORAL D&

ANGICO'PEIOTENSE, preparado
pelo íarrnaceutico Sr. Do

mingos 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 afirmo a

té do meu grau. - PELOTAS
Barão de Itapitocaby

* *
*

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

Hospital de Misericordia des
ta cidade, etc, etc.

_ Atesto que tenho empre
gado com magnifico resulta
do nas bronquites e catarros

pulmonares, o PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSRj preparado
pelo hábil íarmaceutico Snr,
Domingos da Silva Pinto, de
modo que aconselho sempre
o seu use nas molestias des.
ta ordem, O referido é ver

dade, que atirrno sob a íé
do meu grau. - PELOTAS

Dr. Antonio Augusio de
Assumpção

Confirmo estes attestados.
Dr. E. L. Ferr e- ira de Araujo
(Firma reconhecida).

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

Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil do 10. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,
Faz saber que compareceram

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

habilitarem para casar-se:

Affonso Franzener
Paulina Pedrl,
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nascido em Ja-

I reguei
do Sul aos nove

de Novembro do ano de
mil novecenros e vinte e

um, domiciliado e resi

dente neste distrito no lu-

gar Estrada Ieraguä, sen

do filho legitimo de João
Franzner e de Verortlee
Pedri Franzner.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, nascida em Ja
raguá do Sul aos quatro
de Outubro do ano de
mil novecentos e vinte e

dois, domiciliada e resi
dente nesta cidade de Ja
raguá do Sul, sendo filha

legitima de Antonio Pedri
e de Marta Schurtz P�dri.
Jaraguá do Sul, 11 de

Agosto de '1944.

EDITAL N. 1396

Francisco Antonio Pic
cione e Odifia Borges.
Ele, élcademico de me-

Fabrica de Aguardente
Estrada Bananal (antiga cervejaria de G� WALTER)

JARAGIDÁ DO SUL-

Compramos qualquer quantidade de

cana e melado, aos melhores preços.
•

Dr. LUIZ DE SOUZ.A
�D\VOGADO

Escritorio : Mal. Decdoro da FOI1S€ca, 210 - Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Não comprem! FAZENDAS, CHAPÉOS,
SEDAS, PERFUMARIAS

E ARMARINHOS

sern primeiro verificar os preços destes
artígos na casa

Erico Bruhns JorODUO �ß Sul
RUA CEL.

_

EMILIO JOURDAN N. 62

EM JO r �: v I L L E
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

• RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

("""Õfi6i�="E";t�i�;;��""1
II Enrolam����s��r�������. dínamos e

II
:: Ooncerto de rádios, aparelhos ultra- ::

ii violetas, ferros, fogareiros e demais II
li aparelhos eletricos. li
ii Heinz Kohlbach ii

:1:1 Rua Presidente Epltacio Pessôa, 1287 i::::i
- JARAGUÃ DO SUL -

:::)·i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{?:::

Anunciem nesta folha

dicina, solteiro, domicilie- BlENURKIG IIdo e residente em Curiti-
ba, natural da Iralíe, iralla-

.

e males das

no, portador da carteira VIAS URINÁRIAS, RINS e BEXIGA

19 numero 507.937, de Um tratamento poderoso das mol&ltiaa

das vias urinárias (ambos "" sexos) e das

e São Paulo, sendo filho le- doenças dos Rins e Bexiga, t realiza�O
. .

d F P' eficazmente pelo OXYL, que' por meio

gtrírno e ranclsco IC- de sais extremamente solúveis age dire-

cione e de Maria Teresa tamente na uretra. Não ofende.o eetô

rpago. auxilia a extinção dos corr-imentos

Puzzello Picione. agúdos ou crônicos em ambos oe sexos,

J l' d ti evitando todas consequências, como dores

E a, soltetra. ornes Ica, nas pernas, tornozelos inchados, perda do

natural deste distrito on-I vigcr, reumatismo, !"'''ta�as. �nteu:�.
, olhos empapuçados, íncontínência na un ...

de reside e ,é domiciliada, na, acidês, ardência, perturbações na. be-

d fllh I
.. d xiga, Não encontrando nas .Fm:mác"';S •

sen o I a egttírna e Drogarias, escreva ao Depoeítärío, CBlJUl

Heleodoro ôeveriano Bor- Postal 1874 - São Paulo.

d T V'
. MODO DE USAR NA BULA

ges e e ...aura ieira

r •Borges. I�:""_ ..,
Iaragué do Sul, 16 de -

Agosto de 1944.

EDITAL N. 1397 e residente neste distrito

Affonso Finter e Chris- no lugar Estrada Cacilda,
tina Planinschek. sendo filha legitlma de

Eie,
.

brasileiro, solteiro, Antonio Planinchek e. de
lavrador, nascido em Ja- Barbara Schogor Planms-

raguá do Sul, aos 5 de chek.
,

Setembro do ano de mil Jaragua do Sul, 16 de

novel.�entos e vinte e três, Agosto de 1944.

domiciliado e residente E para que chegue ao conhe

neste distrito. no lugar cimento de !odos mand_ei pas�ar o

'b Id' d f'lh I _ presente edItaI que sera p,u�hcado�a.rJ a I, sen o I o. e
pela imprensa e em cartan? onde

gltlmo de Estefan Fmter será afixado durante 15 dias.

e de Juliana S. Finter.' Si alguem souber de algum
Ela, brasileira, solteira, i!llpedim�nto, acuse-o para os

lavradora, nascida em Ja- fms legaIS.

raguá do Sul, domiciliada ARTUR MÜLLER, Oficial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�----Jaraguâ do Sul, 19 de Agosto de 1944CORREIO DO POVO

Prefentllllra lWillllmnCn]DaI de
JJaraauà dl ({J) §llllI

REQUEmMENTOS DESPACHADOS

15/7/1944.

LEMBREM-SE O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
,

,lOMBRIGUEIRA MINANC08AVerdadeira Queima Assombrosa Pechincha
EconomizelB fazendo suas compras na Casa ANTÔNIO TOBIAS
Por motivos de reorganisação, esta Casa está Ii

quldando o seu imenso estoque de mercadorias,
não temendo concurrência.

7538 - José Martins Silva, brasileiro, requer trens- A Rainha dos preços baixos, oferece à seus arni-
ferencia de imposto de um terreno vendido á Paulo

gos e freguêses, Chitas à 2,20, Algodão desde 1,90,
Papp, com área

I

de 185.000 mt2. a esrr. funil. Como Voais desde 3,50, Brins desde 5,50, Ternos feitos e
requer. de bôa confeção desde Cr$ 60,00, Chapéus pera j.7537 - Olimpio Pamplona, brasileiro. requer trens- homens, desde Cr$ 15,00, Sedas desde 8,00 o metro,
ferencia de imposto de um terreno vendido á Artur Casacos feitos desde Cr$ 80,00.Pamplona. com área de M.941 mt2. a estr. Francis- E, oferece tarnbern :

.

Cintos, Suspensórios, Lãs,
co de Paula. Como requer. Tussores Casemíres, Pulewers e mais muita cousa

75M-Julio Olska, brasileiro, requer trensferen-
a preços verdadeiramente insignificantes.ela de imposto terreno vendido á Bonifacio Carlini,

com área de 170.000 mt�. a estrada Rib. Cacilda. Bconomizem comprando muito por pouco
Como requer. dinheiro nesta C A. S !

. 7540 - Walter Marquardt, brasileiro, requer trens- a Rua Presidente Epitácio Pessoa, 652
ferencia de três terrenos vendido á Walter Marquardt _

fO., com área d� 310.292 mt2. a estradas Ieragué
Alto, e Iaraguéslnho. Como requer.

7M9-Gressinger & Müller, requer licença pa
... ra abertura de uma alfaiataria e fezendas sito a Rua
MarI. Deodoro, n. 200. Como requer.

7523-Willi Zihkur, brasileiro, requer transferen
cia de imposto de um terreno com área de 123.674
mrã. a estrada Rió Novo, á Otto Siewert. Como
requer.

I

7522_:__Damiano Warginoswki, brasileiro, requer
transferencla de imposto, de um terreno vendido á
Germano Warginowski, com tfrea de 131.500 mt2.
estrada Caminho Pequeno. Como requer.

7521-Deolinda Machado, brasileira, requer trens
ferencia de terreno vendido á Rodolfo Gessner, com

äreede 148.150 mt2. á Estrada Rio Paula. Como
requer.

7520 - OUo Siewert, brasileiro, requer rransfe-
rencía de imposto terreno vendido á

-

OHo Lavln
com àrea de 125.000 mt2. a estrada F. Schmidt. Co-
rno requer. ,

7519-Eug.enio Kuhl, brasileiro, requer licença
pare construir um mausoleu ne sepultura de Luíza
Kuhl, inhurnada no Cemitério municipal de estrada
Izabél. Nascida, 19-6-1888. falecida, 1-1-1944. Co
rno requer.

7532-Paulo Cogrossi, brasileiro, requer rrans
ferencia de imposto de um terreno vendido á Anita
Cogrossi, com área de 625 mt2. a estrada lzabel.
Como requer..

7534-Vicente Brunertí, brasileiro, requer Ileen- FILIAIS EM': Blumenau, Brmque,. Florianopolis, Joinville,
çe para estabelecer-se com casa comercial, para co- Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
merciar com produtos agriculas. Como requer. Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do

7533--Humberto Voigt, brasileiro. requer Ileen- Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
ça pare construir uma casa de madeira em sua pro- SU6-ÀGENCIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas.
priedade sito a estrada Bornpland. Como requer. ESCRITORIOS EM: Concordia, Gaspar, Taió Urussanga t:

Dia, 18-7-44 Araranguá, EM INSTALAÇÃ.O: Orleans, Salto -Grande, e

Rio Negrinho

, Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n, 1, 2, , e 4

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

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MlNANCORA para o seu tilhinho.

E um produto des Laboratorios Minancora

- jOINVILLE

scamrIE
CASA BYLAARDTI RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

o Paraiso das SEDAS e

- TEOIDOS FINOS -

FABRICA DE MÓVEIS EM GERAL
Não se esqueça: Em Sêdas e, Tecidos Finos

encontrará o maior Sortimento na

DO MAIS SIMPLES AO MAIS
FINO ACABAMENTO

Fornece também cadeiras tipo
BYLAARDTC A S A

RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E
C«Z i P P e r e rn

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMP�RIA �o
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS

� u...

................................................_ .

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

/ Edital
C�ocolutes, e Prulinées•

IMPOSTO SOBRE IN-
DUSTRIAS E PROFIS-
,

SÕES
Banco Indllstria e Comercio

de Santa Catarina S. -A.
das melhores fabricas do
país, sempre a venda na

Casa RealDe ordem do Snr, Co
Ietor, 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 exercício em

curso.

Os que deixarem de

pagar no praso marca

do, poderão satisfazel-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 lagar a cobrança

I sortimento na praça e ofe-

de rece seus artigos á

de preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 " JIRAGU4

CAPITA� SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

AGÊNCIA

.Jaraguã do Sul
defronte o Cine Buhr
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N CO »

Matriz r I T A J A Í
............................................................
............................................................

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com-

, prando na
.

Nová
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
,

7556 - Evaldo Ianrsch, brasileiro, requer trans

ferencia de imposto de uma motocicleta, vendida
pare fôra do Municipio. Como requer.

7555-Rodolfo Koglin, brasileiro, requer rrans
ferencia de imposto de um terreno vendido ä Alvino
Zipf, com área de 155.000 mt2. a estrada Caminho
do Morro, nêsre Município. Como requer.

7554- -Albreschr Líschka, brasileiro, requer Ii

cençç para estabelecer-se com uma casa comercial,
de generas allrnentlclos, síro e estrada Rio Novo,
nesre Municipio. Como requer.

7557-João Toscan, brasileiro, requer transfe
rencia de imposto de um automóvel, vendido pera
Bruno Mahnke. Como requer.

7558-Faústino Rubini, brasifeiro, requer trans
ferencia de imposto de um automóvel, vendido á
Lother ôonnenhohl, Como requer. •

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

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

,

ABONA EM CíCORRENTES OS S,EGUI,NTES JUROS
A disposição, sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias '20jo
Com aviso previa (retiradas diarias até

1.000,00)
,

Deposites Populares Limitados (até 10
mil cruzeiros): depositas iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 % de há muito voei procura ..•
Prazo fixo de 1 ano 60/0 ...deBcobrirumrémedioparaêBBemalque De ordem do sr. Pre-
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente � B��f:à';:'Je, 'êrf\/t��i�õ�n�ÖJ'T�ê� feito Municipal torno pu-

A economia el a base da prosperidade
remédio, preparadocomumgrantle vege- blico que durante o cor-
tal de nossa Ilora, cujas propriedades es-

.
....

d Atimulantes e vitalizadoras em combina- rente meg e gosto, ar-
Deposite as suas economias no ção c.?� o alcalôide da."Ioimbehôa" e recada-se na Tesouraria

B NCO INDUSTRI � COM RCIO DE SANT C TRINA S A hormODIOS cerebral e testicular. agem rà-
,

A A tio E A A A
.

.

pidamente no oombate à debilidade neu- da Prefeitura Municipal

�J ��m�arlnl'a �a�I'��al U� ���ur�� 1�I'ra��a
H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 �:r��:�)�laJe,;ni::;��:. N��ni:nc����::�: de Jaraguá do Sul é na

na. BUa farmácia. peça_ao depositário. Intendencia de CorupáSábados: Das 9 ás 11,00 Caixa Postal. 1874 - Sao Paulo. ,

O imposto sobre Explo-
AGENTES LOCAIS CATUASE COMPOSTA ração Agricola e Indus

tri �ll.

A Com.ercial .L'tda. ::::�F··
..

·
..

•
..
• •

..··�· • • • _ • •

•"�:::: Não satisfazendo o pa-

IE 11-
-

l � � T � M � � t I � garnen to no referido mês,

_____J_AR_A_G_UA_'_D_O_S_UL
I

W. illl e § lL ({}) P � � m cf] illl illl ficará o contribuinte su-
R � 0l 0l cru. jeito á multa de 20'/. so-

bre o imposto no primei
ro mês, sendo então fei
ta a cobrança judicialmen-

a gazolina e te.
gazogenio Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá,
1 de Agosto de 1944.

executiva.
Coletoria Estadual

Jaraguá do Sul, 1

Agosto de 1944.

HELEODORO BORGES ............................................................
. .

\
Escrivão

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO3 %

Não! VOCÊ NÃO É
UM FRACASSADO

SUL

EDITAL

Secretaria da Prefeitura Municipal de Ieraguä
do Sul, 18-7-44.

LUIZ GOMES - Secretario

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

Dr. Lúcio Oorpêa
ADVOGADO

de AluguelFERRAR.IA

,Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SeQAS ROTATIVAS PARA ARA'DOSPatrocina 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. ..,

J ,A R A G U k
_R_es_id_ên_cia :_J_o_I_N_VI_L_L_E_"R_u_8_ol_IO_B_O_eh_m_I_.2_1D_\-_F_On_e_3_33..,,;' ::::�} �••-::-:;-•••••-::-:;- ":'.'••":'.'••":'.' ": :• .:t?::

-

Telefone N. 6Rua Marechal Deodoro da Fonseca, "183

F.VOSGERAU
Tesoureiro

�l!nhDril! I'

Suas compras não estarão completas si faltar 'o FERMENTq MEDEIROS. Tenha tambem em

sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins 'Meq,eiros:' Lembre·se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Oontra Dôr de Cabeça T�rminól- termina a dôr

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

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

Produtos da ICeM S.A. Blumenau 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�loel'sários I Hospital "São . ..José"�-�
, Importancias subscritas no "Livro de Ouro)) pari o ,,�aio X". r. varo a a M Dica

No dia 13 passou o . 'CIRURGIA PARTOS MOLESTIAS DE SENHORAS,S E

aniversario da senhorita Importoncia já publícadäs 9.767,00
CRIANÇAS DO�NÇAS INTERNAS E

Gerda Rudolf. João Franzner 100,00" TROPICAIS,

A 15 transcorreu a
Irmãos Olsen Ltda. 300,00, DO.E�ÇAS DA P�L�,

data aniversaria do sr.
João Marcatto 100,00 - Eletricidade Medlca-

Otarcicio Mota, compe- Tot a I Cr$ 10.267,00 Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanozauterio

tente conferente na Rede
Viação P.-S. Catarina.
Tambem a 15 defluiu

o aniversario da menina
Maria' Lui, filha do nosso

leitor snr. Francisco Luí
residente em Garibaldi.

Festejou a 16, mais um

natal, a senhoríta Ira
cema Petens, dileta filha
do snr. José Peters.
A 17 do corrente fes

tejou seu natalicio, a

distinta senhorita Aman
tina Müller, prendada fi
lha do casal Adelía-Ar-

Obras suplementares na

esta�io. O snr. Presi
dente fl'a Republica bai
xou decreto abrindo o

credito de Cr$ 177.000,00
para obras suplementa
res na nova estação
desta cidade, de acordo
com o projeto da Rede
de Viação Paraná-Santa
Catarina.

Viajantes. De São Paulo
regressou o snr. Walde
mal' Grubba, comerciante
desta praça.

- Para o Rio de Ja
neíro viajaram os índus
triais Wolfgang Weege
e Irineu Schwarz.

PD�lica�ôes. Remetidas
pelo Serviço de Iníor-
mações Agricolas

-

do propriedade arame de
Ministerio da Agricultura uma cerca, cuja metra
recebemos os Boletins gern aproximadamente é
daquele mínísterío, rete- de 220 mts.
rentes ao ano de 1943, e

Faleelmeates, Faleceu
bem assim a revista
Nossa Terra. a 14 do corrente nesta

Publicações de grande cidade, com a idade de

interesse, aquele, como
16 anos, a senhorita Os

orgão instrutivo e íníor- marina Maria Müller, Ii

mativo ( esta como de- lha da Exma. Viuva Ber

.monstrativo 'ilo grande
nardina Mülle�.

impulso que em nosso
- Em Cano1phl;u� fale

paiz vem tomando a agrí- ceu semana, ';lltIma, a

cultúra no atual governo. eJWlla. sra. Alvina Todt,
,

I vflltuosa esposa do sr.

Roubo. O snr. Augusto Christiano Todt e sogra
. -Tomelín, residente em do sr., Frederico Witt,
tlapocusínho, foi a dias propríetarío da Tipogra
visitado por audacioso fia «Artes Gráficas», da
ladrão que levou de sua quela cidade.

Uiuua Bernardino 8. MUller,
filhos, genro e

nora,

, \ participam a to

dos os parentes,
amigos e conhe

cidos, o. faleci
mento. de

OSMARINA MARIA MÜLLER
falecida á 14 do. corrente, com

idade de 16 anos.

Agradecem a todos que os con·

Iortaram, e aos que acompanharam
a estinta. á sua ultima morada.

Outrosim convidam para as

sistirem a missa de 7'. dia, que
mandam celebrar terça-feira, dia 22

do corrente, ás 7,30 horas, na Igreja
Matriz.

a

A subscrição continua aberta, podendo as

importancias serem enviadas ao sr. Arnoldo 'L.
Schmitt ou na gerencia desta folha, ao sr. Leo

poldo Reiner.

Raios Ultra' Violetas e Infra Vermelhos
- RAIOS X-

Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

tur Müller e fino orna

mento de nossa socie
dade.
Hoje deflue o aniver

sario do menino Hermes
Dutra, filho do snr. Al
berto Dutra, da menina
Maria, filha do snr. Pau
lo Wunderlich e do jo
vem Antonio Quadros,
Oficial de Justica desta
Comarca.

.,

Transcorre amanhã
o aniversario natalícío
da sra. Cristina E. Proch
now, digna esposa do
snr. Walter Prochnow.

'Ocasião
Vende-se
1 terreno cl casa,

bem apropriada para
negocio e' pensão,
sita a estrada Rio.
Mo.lha.
Trata-se na reda

ção. desta folha.
,

- Estatística -

Relação das firmas que
no município de Jara

guá do Sul estão sujei
tas ao levantamento dos

inquéritos economicos

para Defesa Nacional,
em obediencia ao De
creto-lei' federal n. 4.736,
de 23 de setembro de
1942. (O agente M. E.
está à disposição, a-fim

I de fornecer normas, no

sentido de encaminhar

I as consignações isentas
de omissões.)
I Manoel F. da Costa
S/A., Fábrica de Fumos
Centenário Ltda., Fecu.
laria Rio. Molha S/A.,
Engenho Rau Ltda., Carl
Schaeüer, Rubini Irmãos
Ltda., João Marcatto, So
ciedade Iguassu Ltda.,
Ernesto Lessmann, Fran
cisco Modrock.
Jguá. do Sul, 17-8-44.

..........................................................I � ..

,�\\"f\O V/RCt;,.} �DA� �
O�WnzEt INDUSTRIAL
JOINVILLE

TÓNI<:O CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

CONTRA CISPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AHCCOES DO

COURO CABELUDO.

o SABÃO

Arnoldo L. Schmitt -

san lnrençn X ßcuroi
Depois de amanhã

transcorre o aniversario
natalicio do sr. Arnoldo
Leonardo Schmítt, pro
prietario do «Cortume
Jaraguá».
E' uma data festiva

não somente para sua

ramílía e inumeros ami

gos, como tambem para
o comercio e industria
do municipio, do qual é
membro destacado e pre
sidente da' sua associa-

ção de classe. .

Ao aniversariante os

nossos cumprimentos.

,

O publico esportivo
jaraguaense, terá a opur
tunidade de assistir
amanhã mais uma gran
de partida de íuteból.
Pois com a chegada

amanhã à esta cidade do
forte esquadrão do «São
Lorenço E. C», de Rio
do Testo», que é um

quadro de primeira divi
são e filiado a Liga BIu
menauense de Desportos,
certamente nos propor
cionará uma bela tarde
esportiva onde é de es

perar-se grande aíluen
cia de torcedores no i ,

gramado do Acarai.
O quadro do Acaraí

pisará o gramado com

o 11 seguintes:

É UMA DOENÇA ClRAVfs81MA
MUITO PERIGOSA PARA A FA

MíLIA E I"A"A A "ACA, COMO

UM 110M AUXILIAI'! NO TRATA

M"NTO D�SE GRANDE I"LAGIELO
us. o

.

A SiFIU. .. APRESENTA 80B

INÚMEI'!AS FOI'!MA8. TAl. c;oMO:

I'!EUMATI8M.

ESCR6FULAB
ESPINHAS

FISTULAB

ÚLC."

IlCZEMA8

FERIDAS

DARTRO.

MANCHAS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHEÇlDO HÁ .1 ANOS

VENDE-A .... TODA I"A"TE.
o Preceito do Dia
Quando pais sifilíticos

são submetidos a um tra
tamento racional da sífi
lis, há Iortes probabili
dades de que a criança,
00 nascer, não tenha a

terrivel doença. SNES.

Baependi X Acarar
No jogo realisado do

mingo u1timo nesta ci
dade entre a A. A. Bae
pendi, local e Seleto E.C.
de Guaramirim, vence-'
ram os locais pela con

tagem de 5 a 1.

Joãozinho
Guilherme Lucindo

Vitor, Orestes, Arduino,
Amando, Maba, Girola,

\ Stahl, Cílo.Registro \
Civil

WALDEMAR urz, ofi- '.cial do Registo 'Civil do
Distrito de Corupá Muni
cipio de Jaraguá do Sul, faz
saberque pretendem casar.

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
e.IA 1>1 Sa'BE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁEDITAL N. 787

Professor Caledratico de Ilialogia do loslittulo de Educação de Florianópolis

Cliniea geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- R aios Intra-vermelhos e azuis.

José Judacewski e Te
reza Wichneski.
Ele, solteiro, lavrador,

domiciliado e residente
neste distrito, com trinta
e um anos de idade, nas-
cido em Jaraguá do Sul, F·olhl·nhas para 1945neste Estado, em cinco
de março de mil nove-
centos e treze, filho le
gitimo de Constante Ju
dacewski, já falecido e

Valeria Judacewski, do
miciliada e residente
neste distrito. Ela, sol
tetra, de profissão do-
mestica, domiciliada e .!--------------------.

residente neste distrito,
com dezenove anos de
idade, nascida em BIn
menau, neste Estado, em
dezeseis de novembro
de mil novecentos e vin- Ex-,�hefe dos serviços clinicas e clrurglcos do especialidade no

te e quatro, filha legiti- Hospital de Caridade de Florianópolis.

ma de Adão Wichneski Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

I!x·lnterno. por concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

I
e Angelina Wíchneskí,
domiciliados e residen-
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