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AVIARIO LEGHORN - CßNOINHAS

Criação de Leghornes brancas e

Rhodes Island Red rigorosamen
te-selecionadas. Aves para repro
dução - Pintos de 1 dia - Ovos
para incubação. Peçam-listas. de
preços à ALfREDO VIERTEL

�.ELEfONE N°. 39
tanoinhas _ S.' Catarina,����������������������������������������
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Pisam Solo da Italia

Na .galeria dos gran- ção dos seus coestadu
des homens publicos do anos.

Brasil, por certo, já con- A obra realizada neste

quistou destacado logar espaço de tempo requer
pela sua profunda, varia- seguramente, um estudo
da e sistematisada cul- acurado pela amplitude
tura de estadista, pela de suas realizações, pe
capacidade de execusão los salutares efeitos que
de um notavel progra- vem produzindo nas po
ma de governo, cujos pulações beneficiadas,
beneficos resultados a o que em absoluto pode
todo instante proclama, ser feito, nas, escassas

a gente sã de espirito e linhas de um registo de
de coração desta terra jornal.
"até no 'nome sänta" "é l E dever -'d-e justiça" e

pela certeza que tem os

catarinenses de que os

está bem servindo, o Dr.
Nereu Ramos.
Possuidor, no mais al

to gráo, de espirito pu-
Oblico, provado em nove

Art. 8° - - ficam sujei- anos de labor fecundo
�

tas a visto' da C. A E. S. C .r:e produtivo no governo Nínguern de boa fé po-
as guias de exportação �e Santa Catarina, e de de duvidar ainda de que
de queijos, pata doce e :r,?,�ependenCla e comba- a guerra que por mais de
cremes derivados de leite. tívídade demonstradas,no cinco anos ensanguenta o

Art. 9° - .Esta portada o�t:acismo por. uma 01?0- mundo esta para terminar.
entra em vigor na data siçao voluntaría �e vm- Na França está se pas
da sua publicação, revo- te anos de �epublIca ve-- sendo hoje o que se as

gadas quaisquer disposi- Ih�, o estadista que en- sistiu em 1940, diferen-
ções em contrario. fe�xa em.sua� honradas ciando-se apenas de que
..

maos a direção do go- foram invertidos os pa-Florianopolls 25 de A- verno de sua t�rra, ocu- peis, sendo os alemães
gosto de 1944. pa beI?- merecido 10ß'ar os que fogem e os alia-

(Ass.) Nereu Ramos na estima e na admira- dos que lhes vão ao en-
Presidente. calço.

Depois de Parlz, cente
nas de cidades francesas
caíram em poder das for
ças libertadoras, tanto no

Sul como no norte,
Atualmente as forças

que desembarcaram fa
zem dois rnezes na Na
mendle, encontram-se a-

Dela Portaria n. 16, de
25 de Agosto ultimo, o

Sr_-lnter.ventor_-� Federal,
como Presidente da Co
missão de Abastecimento,
regulou o consumo inter
no e exportação pare fó
ra do Estado da manteiga.
Por essa resolução, Ja

ragué do Sul tem que
contribuir com 7.700 qui
logramas para o consumo

estadual, suprindo os mu

nicipios de Araquari, Ca
çador, Canoínhas, Ioaçe
bà, Ioínville, Mafra, Porto
Uniãc, Serra' Alta, e Vi-
deira.

'

Darnos a seguir os di
versos artigos da referida
portarte no que se refere
as demals providencias
adotadas.
Art. ,2°. - Os produto

res de manteiga de cada
rnunicíplo abastecedor,
(Blumenau, Ibirama, In
daial, Iaragué do Sul, Rio
do Sul, Rodeio Timbó) Clama o comercio, es- do dentro do rasoavel os

1 e-s 9,00, custava a bem
entrarão em acôrdo, sob pecialmente o varegis- lucros dos tebrícentes

'

e pouco ternpo Cr$ 14,00.
a presldencla do respectí- re, contra a paralisação comerciantes e tambem A questão de poucos dlas
.vo Prefeito, afim de fixer dos negocies, com o re- pela represalia publica, a Comissão de Abasteci
quals as praças, dentre as traimento do consumidor uma força que sempre mento fixou o preço ma

designadas pela tabela do que hoje somente adquire vence-, negando-se a Ia- ximo, pare todo o Estado
arr. 1°. que cada fabrica o ..estritamente necesserlo zer compras. , em Cr$ 18,40. Pois a
deve abastecer. para viver o dia de ama- Neste ultimo caso' te- inda a imprensa oficial
Paragrafo unico - Do nhã. mos um exemplo frisante que trazia a publicacão

I acordo referido no pre- Dois motivos dão lugar entre nós. A estatistica não tinha sido expedida,
senre artigo, em cada dos

I
a essa paralisação: a es- firmada em dados aos e já a manteiga subiu aqui

7 citados municipios, Ia- perada baixa geral dos quais não se pode negar para Cr$ 18,40.
vrar-se-a ata

-

em duas generos de consumo e os credito, fixou em 1.500 É por essa e por ou

vias, sendo a primeira preços inacessiveis dos quilogramas mensais o tras cousas iguais que os
encaminhada a C. A. E. produtos a bolsa das clas- consumo da manteiga no negocios paralisam.
S. C. e ficando a segun- ses operaria e média. municipio. Agóra alegam O publico não pode
da em poder da respecti- A baixa geral já se es- os industriais que esse m,ais comprar pela alta
Prefeitura. tá fazendo sentir nas prin- consumo decreceu, dando dos produtos e, o que
,Art. 5°; - Assegurado cipais praças ,do paÍz, margem a acumulação de ainda pode, não compra

o consumo interno, se- tendo atingido não

SO-I
um estoque que, se nã.o para vingar-se da explo

gundo as quotas determi- mente determinados gene· for vendido, esta conde- ração, deixando que o fa
nadas pelo art. 1°. da ros alimenticios, como nado a inutilisação. bricante afogue-se na sua

presente Portaria, o exce- nas fazendas e outros Decreceu o consumo produção.
'

dente da produção pode- produtqs, inclusive ferra- porque? Já tinhamos escrito es·
rá ser esportado. gens. E isso pelo menos Simplesmente po r que tas linhas, quando tivemos
§ 1°. - As guias de o que se depara do noti- as classes ope r a r i a s e conhecimento de que os

exportação 'deverão ser ciario dos jornais e dos medias não podem mais il1dustriais locais, num
submetidas a visto da viajantes. Essa baixa foi comprar o produ,to pelo gesto que muito os nobi
C. A. E. S. C. cabendo motivada pelas providen- seu preço extorsivo! lita, fixaram o preço da
a firma interessàda fazer cias energicas tomadas Um quilo de manteiga, manleiga nata doce para
prova de que vem forne- pela Coordenação da Mo- para não falor no tempo os consumidores jaragua
cendo manteiga ao muni- bilisação Economica, pon- em que custava ap e nas enses em Cr$ 16,00,
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Do BrasilSETE DE
SETEMBRO

No dia 50 do mês' pro
ximo, passado deu-se um

acidente de funestas con

sequencias em São Paulo.
Um avião de passageiros
da Pfnair quando levan
tava pera voar, pera o

Rio de Ianetro, capotou e

de forma tão desastrosa
que morreram os 12 pas
sageiros e os 4 tripulantes.

'o Brasil comemorará maís uma vez a

passagem de sua maior data - o Dia da lnde
pendencia - sob as apreensões de um estado
de guerra que lhe foi imposto.

Recebeu ele essa situacão com a mesma

bravura e o mesmo desprendimento com que
receberia horas gloriosas, mantendo desta
íorma a galharda tradição dos seus maiores.

Cada sete de setembro encontrará a gen
te brasileira, mais firme em suas convicções,
mais compenetrada dos seus deveres e mais
confiante na vitoria de sua causa.

Regosijo pela passagem da data gloriosa,
demonstrarão todos os brasileiros, especial
mente aqueles que ioram incumbidos de em

outras terras, vingar os seus irmãos brutal
mente assassinados na penumbra da noite, e

cujos corpos jazem sepultados nas profunde
zas oceanicas.

Este sete de setembro, ao contrario dos
dois anteriores encontrará os brasileiros, na

espectativa do proximo estabelecimento de
uma paz humana, prevendo as alviçaras que
caberão aos que levaram os povos a alcançar
o direito e a liberdade de viver uma vida
melhor e digna de ser vivida.

-1-
Está sendo aguardado

na capital paulista o novo

Arcebípo D. Carlos Car
melo de Mota, que foi
pára alt rransferído de
Maranhão.

ritorio catarlnense, sendo
de Cr$ 18,40 o preço do
pecore. de um quilo, no

comercio varejista dos
munlclplos produtores.
§ unico - Para a fixa

ção do preço da mantei
ga nos municipios que
importam o produto ado
tar-se-a o criterio fixado
na tebela-pedrão, baixada.
pela C. A. E. S. C.

M. T.

A I\IIANTEIGA H I d Art. 6° - É fixado em

1"1
- omo oga as as e-s 0,60 o preço do litro

conclusões da Reunião de Blumenau de leite pera efeito de in
dustrlallzeção, e nos mu-

nicipios produtores de
lacticinios.

Art. 7° � É -recomen
dado aos Prefeitos dos
municlplos produtores de
lacricintos, o estudo e a

aplicação de providencias
severas relativamente a

fiscalização da qualidade
entregue as fabricas.

cipio que lhe incumbe a

bastecer, mediante certifi
cado do respectlvo . Pre-
feito Municipal. ' ,

§ 2e - Das remessas

de manteiga feitas men

salmente aos municípios
importadores, as firmas
fornecedoras darão cíen
cia ao Prefeito do muni
cipio de destino, indican
do as casas comerciais
adquirentes.
Art. 4°. - Os Prefeitos

Municipais poderão res

tringlr as quotas do art. 1°.
quer as de consumo, quer
as de importação, tanto
que se verifique sempre o

abastecimento da popula-
ção. ,

Art. 5°. -- E fixado em

Cr$ 16,00 o preço do
quilo da manteiga, a gra
nel, nos estabelecimentos
tncustríels de todo o ter-

Fundado em '1919'

Brasileiros
Alem do Cana-

1 'dá e dos Esta
dos Unidos, o

Brasil foi a úni
ca nação do H,
Ocidental a envi
ar seus filhos pa·
ra a luta peja lí.
berdadc em terri
torio europeu.
Aqui vemos um

aspecto do de
sembarque da F·
.EB em Nápoles.
'(Foto da Inter

Americana)

Interventor Nêree Ramos ato de reconhecimento,
entretanto' enaltecer-lhe
o valor, toda a vez que
uma ocasião propicia se

nos oferece.
No transcurso' do seu

natalicio, amanhã, em

que mais uma vez os

catarinenses lhe demons
trarão o seu apoio e a

sua solidariedade, o Dr.'
Nereu Ramos, receberá
inumeras demonstrações
de simpatia e 08 votos
de vida longa, aos quais
o "Correio do Povo" se

associa com. grande re-

gosíjo,' t
.

"

Aproxima-se
fim da Guerra

gora a cerca de 100 qui
lometros da fronteira ale
mã, e prestes a entrar na

Belgica, encurralando as

forças existentes entre Le
Havre e Calais.
No sul as tropas fran

cesas e inglesas- ja che
garam a fronteira Suíça.
Nos Balkans a deban

dada dos satelites do ei
xo é geral. A Rumania,
cuja cepírel ja foi ocupa
da pelos Russos, esta pa
ra assinar o armisticio
dentro de dois dlas, dan
do-se o mesmo com a

ßulgarie. Agora até a

Hungria ja está inquieta
com os rumores. de um

levante dentro do paíz
para por termo a colabo
ração com a Alemanha.

EVACUAÇÃO DE CIVIS - Soldados norte-ameri
canos transportam freiras e aldeãs de uma reglao
da Normandia, ameaçada pelo fogo ,dos nazistas.

(Foto da Inter-Americana)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORRBIO DO POVO Jaraguâ do Sul, 2 de Setembro de 1944 2a. pagína

CONVITE R��lstm . Li�il Economisar ???
o Prefeito Municipal, tem a grata satisfação de convidar as autorida

des civis e eclesiásticas, alerradores, estabelecimentos de ensino comercio e
lndusrries, sociedades esportivas, ciclistas e o povo em geral pera em come
moração ao transcurso da efeméride mexíma de nossa historia O DIA DA
INDEPENDENCIA tomarem parte no desfile da grande parada e demals
fesãvídades que em sua homenagem será reallsada nêste dia, conforme pro-
grama abaixo.

"

_

PROGRAMMA:
6,00 horas - Salva de 21 rojões em frente a Prefeitura Municipal. EDITAL N. 1598

8,00 horas - Hasteamento da BaItdeira no Altar ßa Patria, armado em PAULO EISCHINGERfrente á Prefeitura, na presença de todas as autoridades, alertadores, grupo de
alunos dos estabelecimentos de ensino e clarins do grupo escolar "São Luiz". e CAROLINA ERHARDT

8,15 - Concentração para o desflle na interseção da rua Rio Branco com Ele, brasileiro. soltei-
a rua Marechal Deodoro.

ro, lavrador, nascido em
8,45 � Desfile da parada pelas ruas Marechees Deodoro 'da Fonseca e Jaraguá do Sul em 6 deFloriano Peixoto" Preso Epitacio Pessoa, Padre Franken, Avenida Getulio Var- Março do ano de .1919,

gas, onde será reallsado um estacionamento em frente ao palanque oficial. domiciliado e residente R.Hino da Independencia, saudação a data, pelo Dr. Alvaro Batalha. Hino Na- neste distrito no lugai'cional, continuação do desfile até a interseção das ruas Deodoro, Procopio Go- Francisco de Paula, senrnes e Avenida Getulio Vargas, seguindo dai, cada estabelecimento aos seus .do filho legitimo de An-destinos.' tonio Eischinger e de LADISLAW MOCUA e11,50 - Lanche aos alunos, oferecido pelo Centro Municipal da Legião Emma M. Eischinger.. HEDOWIGES MACHENS-Brasileira de Assistencia, no grupo escolar "Abdon Batista". Ela, brasileira, solteira KI.
2d. P A R T E domestica, nascida em

EI b '1' It
.

Jaraguá do Sul em 14 e, rasi erro, .so el-
No campo da Associação Atlética Baependí, as 15 horas. do Outubro de 1921, do-' ro, lavrador, nascido em

ta. - Prova "Industríes Reunidas [aragué S. A. miciliada e residente Jaraguá do Sul, em 9 de
Partida de Volei-bol, entre os elunos do grupo escolar "Abdon Ba- neste distrito no lugar Julh? . �o .ano de. 1916,
rlsre"

Estrada Jaraguá Esquer- domicIlI!ldo. e residente
2a. - Prova "Bernardo Grubbe"

do, sendo filha legitima neste distrito �m. POÇ?Corrida de estafetas entre os alunes dos grupos "Abdon Batista e de Julio Erhardt e de I?anta, sendo fI.lho legt-
São Luiz".

.

Elísabetha R. Erhardt. timo de
.. Fr�nClsco Mo-

3a• - Prova "Breithaupt & Cia." cua e Victoria W. Mocua.
Corrida de estafetas entre nlunos dos grupos "Abdon Batista e Di- Jaraguá de Sul, 24/8/44 Ela, brasileira, solteira,
vína Providencia (meninas). lavradora, nascida em

4a• - Prova "Prefeito Municipal" EDITAL N. 1399
. Serra Alta, em 23 de

Partida de foor-bol entre as equipes dos grupos ·"São Luiz e Abdon AFFONSO FLORIANI Julho de 1920, domícílía-Batista pare a posse de uma rica taça, denominada "Independencia" oferecida da e residente neste
pela Prefeitura Municiaal, a ser despurada em tres jogos na mesma data, nos e CLARA MORETTI. distrito em Poço Danta,
anos subsequentes. Ele, brasileiro, solteiro, sendo filha legitima de

lavrador, natural de Ja- Francisco Machewski e

raguá do Sul, onde nas- de Rosa Machewski.
ceu em 30 de Junho do Jaraguá do Sul 28/8/44
ano de 1918, domiciliado
e residente neste distri
'to no lugar Retorcida,
sendo filho legitimo de FERDINANDO ALFRE
Luiz Floriani e de Hen- DO LANGE e IDA OTI-
riquetta V. Floriani. LIA ZILS.
Ela, brasileira, solteira, Ele, brasileiro, soltei-

domestica, nascida em
ro, lavrador, nascido em

Corupá em 25 de De- Jaraguá do Sul, .em vín-EDITAL N. 791 B L EN ORRIGil zembro de 1925, domící- te e cinco dias do mês
- liada e residente no de Novenbro do ano deJOAO ROSENSCHEG e males das -

mesmo distrito, sendo mil novecentos e vintee ELVIRA WEINFUTTER VIAS URINÁRIAS, RINS e BEXIGA filha legitima de Vitorio t d
.

'1' dUm tratamento poderoso das molêstiea Morettí M"
e qua ro, omici la o e

Ele, solteiro, operario, das vias urinãrias (ambos os sexos) e das ore tí e erInClana residente no municipiodomiciliado e residente ���;':'e:: !;:oex�i��eé ;:li=�� Moretti. de Joinville no lugar de
no municipio de Serra de sais extremamente solúveis age dire- Jaraguá do Sul 25/8/44 Guaramirim. sendo filhotamente na uretra. Não ofende o estô-
Alta, neste Estado, com mago, auxilia a extinção dos corrimentos legitimo de Otto Ernesto.

t d'd d sgúdos ou crônicos em �bos 08 sexos, EDITAL N 1400 R L
.

d EIVln e anos e - I a e, evitando todas consequências, como dores •
• ange, e e sa

nascido neste distrito nas pernas, tornozelos inchados, perda do
G E E Lvigor, reumatismo, po[\ts�as, �nte1l"a�, EURICO HOLTZ
... ange,

em sete de Janeiro de olhos empapuçados, incontinência na uno e Ela, brasileira, soltei-
• na acidês, ardência, perturbações na be-

LINDA BORCHART Imil novecentos e VInte xiga. Não encontrando nas.Fm;nácia." e • ra, lavradora, nascida
t O Iílho legitimo Drogarias, escreva ao Depoeitârio, Ca1Xa -

G
..e qua r, I

Postal 1874 - São Paulo. Ele, brasileiro, soltei- e�. _uaramIr�m,. em mu-
de Antonio Rosenscheg MQDO DE USAR NA BULA

ro lavrador nascido 'em mcipio de Joínvílle, em
e Frida Fossil, e domi- rl�:�•• '. G�aramirim: em vinte e

18 de ,Dezembro do ano
ciliados e residentes em

_ �� _ _ quatro de Novenbro do d� mIl, nove�e��os e
Serra Alta.

ano de mil novecentos vIn!e sete, domícílíada e
Ela, brasileira, soltei-

e vinte e três, domící- resldent� no.�esmo,
ra, de profissão domes- A· liado e residente neste sendo fIlh!l legItima. �etica, domiciliada e resí- VIS O

distrito em Rio Cerro, August? Zíls e de Otília
dente neste distrito, com Gutz ZilsNa qualidade de pro- sendo filho legitimo de

.

.

dezeseis anos de idade, J á d S 1 28/8/44curador de dona Gertru- Germano Holtz e de aragu o u
nascida neste distrito

d des Bernhard, propríe- Martha Holtz.
em treze de março e

taria do Lote de Terras
.

Ela, brasileira, solteira,mil :novecentos e vinte
I d id

e oito, filha legitima de Nr.I1936/1817, sito no lu- avra ora, naSCI a em
BENEDITO PELLENSE

Wolfgang Weinfuter e gar Itapocusinho, neste Serra Alta, domiciliada
e MARIA PEREIRA.

Ema Rosa Eiselt, domi- Municipio, venho avisar e residente neste distri

ciliados e residentes que 'é expressamente to e� Poço .l?anta, sen

neste distrito. prohibido no dito terre- do Iilha Iegítíma de Otto
no, derru'bar e puchar I B?rchardt

e de Guílher
Corupá 28/8/1944 madeiras, fazer roçadas, mma O. Borchardt.

Apresentaram G� doeu- cercas, tirar foragens
lT'entos exigidQs pela lei. para animais, e outros

Si alguem souber de al- fins, e soltar animais.

gum impedimento oponha. Ficando. os infratores

o na forma da lei responsavels �e_los da-

,Lavro o presente para
nos que �e verIfIcarem.

ser afixado no logar do I Jaragua, 23 de Agosto
costume. de 1944.

.

WALDEMAR LUZ ARNOLDO L. SCHMITT

Artur Müller, Oficiál 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
tas exigidos pela lei afim de se
habilitarem para casar-se:

É' fácil. .. Basta fazer suas compas, somente
depois de certificar-se das vantagens oferecidas
pela conhecida e popular

Casa Antônio Tobias
__ Esta Casa oferece a seus amigos e fregue

ses, Voais floridos - Chitas - Riscados - Brins - Case
miras - Linhos - Tussores - Sedas - Guarda-Chuvas -

Chapéus - Meias - Gravatas - Roupas feitas em geral
- por preços verdadeiramente razoáveis.

/ V�ndas somente a dinheiro

ESpecialidade em Artigos para Homens -'

SEMPRE NOVIDADES
Mantem sempre em estok tecido popular
Aproveitem esta Assomrtl'osa Baixa de Preeos

PRESo EPITÁCIO PESSOA, 652 r: JARAGUÁ DO SUL

EDITAL N. 1402

, FRACOS E AMê:MjCOS I

Tomem.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

1IIp..,.- ....
To....
Re.fri.d••
Bronquite.
E.crofulo••
(onval••c.nç,••

VINHO CREOSOTADO
•

É UM GERADOR DE SAClDII.

:EDITAL N. 1401

Material Escolar
tem sempre em .srok
LIVRARIA AVENIDA

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

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

5a. P A R T E Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na
Nos salões do <;Iub-Aimoré

20,00 horas - Sessão cívíce-rnusícal
.

Abertura da sessão - Hino da Independencla - discurso pelo dr. Arquime
des Dantas - numeros de rnusica pelo quintete "Iaragué do Sul" enterealedes
por recitativos e canrícos pelos alunes dos estabelecimentos de ensino da
cidade.

Conferencia pelo Reverendo Padre David Theodoro Reichert professor do
seminário de Corupá, convidado especialmente pare este fim.

HINO NACIONAL

farmacia, Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGuARegistro' 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. 140,3

novecentos e vinte e

quatro, domiciliado e

residente neste distrito
em Ilha da Figueira.
sendo filho legitimo de
João Mathias Pellense e

de Maria Pellense.
Ela, brasileira, soltei

ra, lavradora, nascida
em Luiz Alves munící
pio de Itajaí, em vinte
e seis de Junho do ano'

de mil novecentos e

vinte e quatro, domici
liada e residente neste
distrito em Ilha da Fi
gueira, sendo filha legi
tima de Gabriel Pereira
e de Elisabeta Pereira.
Jaraguá do Sul 2�/8/44
.E para que chegue ao conhe

cimento de todos mandei passar o v
presente edital que será publicado ,

pela imprensa e etn cartório onde
será afixado durante 15 dias.
Si alguem souber de algum

impedimento, acuse-o para os

fins legais.

EDITAL N. 790

JOÃO GÜTZ e FRIDA

KAMCHEN.

Ele, solteiro, funileiro,
domiciliado e residente
neste distrito, com vinte
e três anos de idade,
nascido em neste distrito,
em sete de Agosto de
mil novecentos e vinte e

um, filho legitimo de
Guilherme Gütz

_ e
Emma Larsen Gütz, do
miciliado e residentes
neste distrito.

Ele, brasileiro. solteiro,
lavrador, nascido em

Luiz Alves, municipio
de Itajaí em trinta e um

d
.

Ela, solteira, de profís,
são domestica, domici
liada e residente neste
distrito, com dezoito a
nos de .ídade, nascida
em Jaraguâ do Sul, nes
te Estado, em quatro de
abril de mil novecentos
e vinte e seis, filha le
gitima de Manoel Kam
chen e F<)rtunata Kam
chen, domiciliados e re

sidentes neste distrito.

Corupá 26/8/1944

PETIDlllR
111111:011

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES. DO

COURO CABELUDO.

Jaraguá do Sul 25/8/44 de Maio do ano e mil ARTUR MULLER, Oficial

a
Fabpica de Moveis Estofados

"CRUZEIRO"
Procure transformar �M� li!l� seu lar num maravilhoso

e elegante mundo, cheio lr;J �� f:íl de encantos, beleza e

elegância, usando os
!lo maravilhosos e modernos

mobiliários estofados, tapeçarias, <:lecorações,
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

FONE45 1

-

a

Escrivão 3x2

TON(éo CAPILAR

POR .EXCELÊNClA

I
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tê a Prefeitura Munici
paI, as autoridades, es

colares e o povo rece

bia debaixo de palmas o

"Fogo Simbolico", que
foi depositado no altar

Como ja haviamos a- ali erguido.
nunciado no numero an- Sobre o fato proferiuterior, deu-se no dia 26 brilhante oração o dr
de agosto ultimo à pas- Arquimedes Dantas, dig
sagem do "Fogo Simbo- no Delegado Auxiliar de
lico" por este municipio. Policia. Depois de histo
Pelas 18 horas, sobre riar o motivo da partida

a ponte do Itapocusinho, e os antecedentes da le
divisa do municipio com gendaria Guararapes, o
Joinville, as autoridades orador fez uma brilhan
dessa comuna fazi.am en- te apologia da mocídà
t�e�a ao sr. Prefeito Mu- de brasileira que daquenícípal de Jaraguá do Ie longinquo logar trans
S�l! do facho que trans-[ portava através do Bra
mítido aos alunos do� sil aquele simbolo. O ora
grupos escolares fOI dor foi grandemente a

t�ansportado para . esta plaudido.
JUNTA do ALISTA- CIta:e'ato da passagem

MENTO MILITAR falou em nome do sr.

Prefeito de Joinville o

sr. Edgar Schneider, da
Liga de Desportos e' no

Esta Junta recebeu pera
nome do sr. Tenente

entrega aos interessados Herbster, o Dr. Príamo

medíanre pagamento dd do Amaral e Silva, tendo
Taxa Militar os seguintes os oradores sido muito

certificados de reservístas aplaudidos.
Em Jaraguá, em fren-

fouo Sim�olicoEsportes
<BaependíXaruzeiro do Sul

"C�RHflO �o pouO" A PASSAGEM DESSE
SIMBOLO POR. JARA

GUÁ DO SUL
.

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

JARAGU4 DO SUL
-

Estado de Santa Catarina
ASSINATURA ANUAL
e-s 25,00

Vingada pelo Baependí, a derrota de 5 a O imposta pelo mes

mo quadro em agosto de 1944. - 6 a 3 o resultado fina] da pe
leja de domingo passado. Todos contribuiram hastante pela vito
ria. Arno sempre a grande figura no arco. Os tentos do Baepen

dí: Emilio 2 Ary 2 Lourenço 1 e Julio 1.
DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L LER

mandar o couro á rede local.
contraria, consignando o Após um intervalo de
terceiro tento. Dado no- dez minutos, chama o

vamente a saida, do cen- juiz a turma, ao grama
tro, vão os rapazes do do, dando inicio à pele
Cruzeiro levandojo me- ja.' Os rapazes do Cru
lhor controle sobre a zeiro passam ao ataque
pelota, mas o arco do mas o zagueiro Mahnke
Baependí está guarne-, aplica uma penalidade
cido por Arno e nada maxima e os visitantes
conseguem. Segue a pe- marcam o primeiro ten
lota para os pés de to, aos dezoito minutos
Amaury, que passa-a a de jogo em segundo tem
Julio e este a Lourenço, po.
que centra-a e Emilio, Dado saída', do centro,
muito oportunamente, Julio atraza a pelota pa
aplica um lindo tiro, fa- ra Amaury, e Ary, colo
zendo com que o arquei- cando-se entre os be
ro adversario vá busca- ques, recebe-a de colher
la ao fundo da rede. fazendo-a seguir nova

Mais alguns minutos de mente para o centro, em
jogo e termina o primei- apenas um minnto. Da'o
ro tempo, com a conta- saída, e já passados 35
gern de 4 a 1, favoravel minutos de jogo, Lou
aos rapazes do alvi-anil renço recebe um belo

passe de Julio, emen

dando uma sem pulo da
estrema direita, fazendo
estremecer a rede ad
versaria e marcando as
sim o sexto goal para o

seu quadro.
-

Faltando apenas 3 mi
nutos para o final da pe
leja, é cobrada uma pe
nalidade fóra da área,
tendo a pelota se aloja
do no fundo do arco

guarnecido por Arno, e

assim terminou a parti
da, com a contagem de
6 a 3 pró-Baependi.

Como tinhamos anun

ciado em nossa edição
anterior, desencadéou-se
domingo passado à rua

Abdon Batista, a tão, es

perada peleja futebolis
tica entre as equipes
Baependí x Cruzeiro do
Sul.
Precisamente às quin

ze horas e 30' minutos
iniciou-se a pugna sob o

apito de um dos juizes
da L. J. D. Decorridos
quinze minutos de jogo
o famoso estrema, es

querda Emilio, em uma

arrojada escapada, con

segue colocar a bola no

fundo da rede adversa
ria, marcando o primei
ro tento da tarde favo
ravel ao Baependi. Após
a saída, do centro, vai
ter a bola aos pés da
linha atacante do Cru
zeiro, que consegue em-

---------

patar a contagem, e

transcorridos mais cinco
minutos de jogo Emilio
novamente escapa com

o couro da extrema es

querda, porem é atrapa
lhado pelo zagueiro, que
aplica uma penalidade Enfrentar-se-ão ama

maxíma, a qual é cobra- nhã, na cancha do pri
da pelo meia direita Ju- meiro, os conjuntos do
lio, conseguindo colocar D. Pedro, de Corupá, e

a pelota no fundo da re- Acaraí, local.
de adversaria, marcan- Encontra-se recente
do o segundo tento pro- mente nesta cidade, on-

Baependí, de fixará residencia o

Reanimam-se, nesta famosr gancho Mugica,
altura, os rapazes do que ficará sendo oríen
Baependí, e começam tador tecnico da S. D.
seus ataques com mais Acaraí.
denodo..a tal ponto que É pela primeira vez,
dez minutos após, Ary, I que o mesmo extreará
cabeceando, consegue em nosso meio esportivo.

REDATOR

Mario Tavares da C. Mello

DIR. COMERCIAIS
WALDEMAR GRUBBA
LEOPOLDO REINER

O "Fogo Simbólico'
pernoitou nesta cidade
onde ficou guardado pe
los atletas dos clubes
Baependí e Acaraí, que
na manhã de 27 o trans
portaram para a divisa
de Blumenau, onde foi
entregue com as mes

mas formalidades as au

toridades de Blumenau.

Jaragua do Sul

José Fernandes de Oli
veira, Adão Mokwa, Eu
clides MaffezzoIIi, Artur
Beier, Aloisio Laudemiro
Freiberger, GUIlherme
Presini, Frederico Birr

Em nome da diretoria dsste clube, tenho a se

Alfredo Otto Rohrbacher' tisfação de convidar os senhores' socios e exmas.

José Schwarz, Helmuntl� familias, pera o baile qae esta sociedade; em horne

Briese, José Cardoso, Io nagern as festividades da Semana da Patria, fará

sé Weller.
-

realiser em seus salões, em a noite de 9 de Setem-
bro com inicio as 21 horas.

O sr. Daniel TeciIIa de
Tocará no mesmo, o jaz 15 de Novembro, da

verá apresentar nesta Jun: visinha cidade de Ioinville.
ta 5 forograftas de 5 x 4

ARTUR O.' MEISTER
cm e uma folha de íden-

Secretário

ridade

Clube AiDloré
- CONVITE-

S.D. Acaraí
X

D. Pedro II

��m�all�ia �a�i��al U� ���ur�s I�ira��a
AGENTES LOCAIS

A Comercial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

O sr. Hercilio Alves
Oriques deverá cnmpare
cer a esta Junta pare
completar falta I em sêu
requerimento.

O sr. João Lourenço da
Silva poderá receber o

talão de pagamento da
multa por falta de alista- �!II!!!!!!!!II!!!!!!!���"'!""!!'!!II!!!!!!!�!II!!!!!!!!II!!!!!!!!II!!!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!!!II!!!!!!!!II!!!!!!!!II!!!!!!!!II!!!!!!!!II!!!!!!!!II!!!!!!!!!!'!"'!
mento. n CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

li DR-. SADALLA AMIN li
11 CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS II
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
11 «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii

ii .

_ .Join"ille - .�!

Baependi X
Peri

Excursionará amanhã
à cidade de Mafra o es

quadrão invicto desta ci
dade, onde concederá
revanche ao famoso con

junto do Perí E. C., "o
Leão da Serra".
A direção técnica da

A. A. Baependí convoca,
por nosso intermedio,
os seguintes jogadores,
para seguirem pelo trem
da carreira: Arno, Ber
ninho, -Mahnke, - José,
Amaury, Kuehl,. Enke, competições de Atletismo
L�H�ren�o, Es�ezIm,. �l- promovidas pela Liga At
p�dlO, Ary! �UllO, �mI�lO, I letica Norte CatarinenseSIlva e �lIdlO FlorIam: a realizar-se a 24 do � DO MAIS SIMPLES AO MAIS
Os SOCIOS que deseja- ..

cor .

Associação Comercial e Industrial de
'

rem participa d _

rente, em Iolnvlle, FINO ACABAMENTO
_

r a cara Os clubes vencedores
- Jaraguá do Sul - �a��efo�1:rao procurar i�ão disputar o resultado Fornece tambern cadeiras tipo

K final do campeonato esta-
�OVO�AÇ.&.O dual em Florianopolis. c:c:Z i P P e r e r»

Convida-se aos srs. socios da Associação Co- O Baependi no A turma de Walter Wel- .-1------------------
mercíal e lnduerrial de Iaregué do Sul pera uma atlétismo estadual ler encontra-se em perfel-
reunião que terá lugar no dla 14 do corrente, �s 20 tas condições físicas pa-
horas, no Salão Buhr. O f

.

t t
ra' esta competição �--D-.'ft-.-L-u-,.-C-l-·

...

O--C-OP -'e--aecy, o per ei o a - Está sendo providen-"'- ...
-

ORDEM DO DIA: leta do 13 B. O., irá clado pela diretoria da ADVOGADO
10. _ Prestação de contas e ratificação dos átos da defender as côres do slmpatica agremiação OS Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba-

.

Diretoria.' Baependi respetivos registos de er- lhista. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
20. _ Dissolução da Sociedade. leres, inclusive Amauri s?�re _estrangeiros (natura.lisaç�o, titulo declaratório, opção, re-

50. _ Destinação dos bens da Associação. Segundo fomos infor- Piazera e Hercilio Naza- tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
medos de fontes Iidedig- río (Cecy), que irão de- ,bunal -de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da

[aregué -do SuJ. 2 de Setembro, de: 1944. nas, a Ass. AtI. Baepen- fender as côres do clube
comarca de residencia.

A DIRETORIA di irá tomar parte nas lareguaense. Residência: J O I N V I LL E - Rua Dito Boehm N. 210 - Fone 333.

Sociedade Esportiva
Guarany::::.:}� : �::::

Esta slmparica socie
dade fará realizar hoje
em sua sede social Salão
Sohn, mais um Grande
Baile Social, o qual será ,,--------------------.

abrilhantado pelo, famoso � TI\\(())[TC IHIIBIT» 1K\Mo«Jaz Belmonte». BUl» [f' �lLVl1

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

,SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS §ClliIUlJIIB
RUA RIO BRANCO, 964 - J�RAGUÁ DO SULRua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

FABRICA DE MÓVEIS EMJ A R A G U Á GERAL

2x1

L

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

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

Produtos da ICeM S_ A_ Blumenau T
'. .,

IOontra Dôr de Cabeça nrmlßO - termina, a dôr
L Alameda Rio Branco �- Caixa Postal, 47

,

1:
'

_II----------------------...------------------------�------------.;------,---------�----�-----------I
"
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(cont. do numero anterior)
. CLASSE DE 1925:

Herbert Augusto Ricardo Daescher, Herbert Wilhelm
Richard Berner, -Herberr Lemke, Herbert Jacobi, Her
bert Ervin Guilherme Iunkron, Herberto Pommerinig,Herbert Köpp, Hartwig Bottenberg, Hartwig ôtaudr,
Hilario Bararro, Hilario Künhne, Hilario Heck, Hel- 3x2
murh Müller, Helmuth ôchmídr, Helmuth Vogel, Hel
muth Haering, Hercilio da Rocha, Hercilio Pedro
Ferreira, Haroldo Friese, Heins Engelmann. Heinrich
Müller, Humberto Zumach, Ireneu Fransener, Inolte
Zeh, Isidio Freitas, Julio Marroszar, Julius Franz
Dudenhoffer, Iuvenal f

Augustínho Andriolli, Juvenal
Piccolli, Iuvenal Rosa, João Maurer, João de Souza,
João Pellens, João' ôchnoblí, João Lourenço, João
Fagundes, João Alvino Friederico Nielsen, João de
Borba, João da Silva, João Malise, João Moreira,
João Bernardo de Souza, João Verlssirno da Silva,
João dá Silva, João Manoel de Souza, João Voltoll
ni, João Maria de Oliveira, João Tomanini, João Ado
Iino Becker, José dos Santos, José lsryss, José Lo
renzi, José Fagundes, José Amilcar Tavares, José da
Luz, José de Souza, José Ceppli, José Borges, José
f'errazze, José Erchiger, José Eneas da Cruz, José
ôadowsky, José Francisco, José Pinheiro, José Bier
nazki, José Berti, José Pereira, Jorge Verbinen, JorgeSchwarz, Kurt Fieseher. Loreno Antonio Marcarro,
Loreno de Souza, Leopoldo Kannenberg. Leopoldo
ôchrnücker, Leopoldo Gregolowitsch, Leopoldo Thel
lecker, Leopoldo Krehnke, Leopoldo Gorges, Luiz
Zanella, Luiz Roberti, Luiz Roberto, Lino ôatler,
Lino Ferrazza. Lino Sartí, Lauro de Souza, Lauro
Silva, Lauro Fosellle, Laudelirio Dias, Laudelino da
Costa, Laudelino Iantsch.. Leodegerio José Fleifs, ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROSLeodegario Thaes,

.

Lother Katzwinkel, Levino dos
Santos, Lidio Modviesky, Manoel Cereal, Manoel
da Silva, Manoel da- Silva, Manoel Silvério de An
drade, Marciano Lunelli, Martin Denker, Marcello
Carlini, Mauricio Köhler, Manfredo Lietz, Mario de
Goes, Mario Emer, Nelito Diogo Corrêa, Nelcio Mo
reira, Oswaldo ßrondes, Oswaldo Klowaski, Oswal
do Hermann, Oswaldo Henn, Oswaldo Bachmann,
Oswaldo Freíberger, Oswaldo Boiler, Oswaldo Dö
ge, Orro Eugenio Mey, OUo Gumz, OUo Randig,OUo Krause Filho, OHo Marquardt, Octaviano 'Lom
bardi, Olegerlö Klein, Orlando João Bauer, Oscar
Chaves, Oscar Quost, Omildo Müller, Otfred Vogel,Oldrich Klernrz, Orestes ôtinghen, Paulo Flôr, Paulo
Welker, Paulo Gaedke, Paulo Berri, Paulo Wen
grarh, Paulo Michels, Paulo Lescowicz, Paulo Han
een, Paulo Greffin, Paulo Ruysam, Paulo Hort, Paulo H O R A R Ia: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15
Steimacher, Pasqualini ôchíochet, Dlacido Antonio Sabados: Das 9 ás 11,00dos Santos, Pedro Ramos, Pedro Ferraz, Quirino,ôchiocher, Sebastião Rabello, Sebastião Frutuoso,
ôygmundo Eger, Siegfried Arthur Hort, Siegfried
Kienen, Siegfriede Lenz, ôílvíno Zapella, ôilvino
Pedri, ôilvíno Demarchi, Silvestre Mueller, Walfrido
Kath, Waldemar Melchert, Waldemar Schmidr, Wal
demar Glowarzky, Waldemar Nunes, Valdemiro Ber
lande, Wilibaldo Rudolf, Wilibald Hauck, Wilibaldo
Iunkes, Wiegand Maass, Wigando Roeder, Venezio
da Silva, Willy ôchuck, Willy Hornburg. Vierorte
Novak, Vito de Souza, Victor Güths, Victor Müller,
Wilhelm ôchmldr, Walter Klrzberger, Walter Spiess,Walter Heiden, Werner Konell, Werner Kohls, Wer
ner Grützmacher, Werner Siewert, Vicente Frutuoso,
Valdir Tzelikis, Rudolpho Lehnert, Rudolfo Beng,Ro dolfo Teixeira de SOUZll, Roberto Murara, Rober
to �chwartz, Roberto Reinhert, Reinhold Neander,
Reinoldo Wiest, -Reinoldo Piccoli, Rolf Bornholdt
Ricardo Fuchs, Ricardo Leber, Ricar'do Wacahan:
Roland Kreutzfeld, Rafael Zàpella. Rosario Bento,Udo Prochnow. CLASSE DE 192�: Antonio FiliJ:>p, I tri ch, Dietrich Hermann Wolfram Hufenüssler, ErnesBruno Manske, Bernardo Socatelh, Boleslau Wm- to Silva, Erico Machado, Floriano Stähelin, João

I Adolino Becker, José Alves Pereira, José Martins,
- --------- José Reiser, José Nunes, Leopoldo Wachohols, Mo-EM J O I �: V I L L E desto Juraszeck, Marciano Mathedi, Manoel Cezario,

procure OUmar Matias, Pedro Pauli, Querino Nicholetti, Re-.
HOTEL ·TROOADERO nato Pradi, Silvino Zapella, Walter Albert Ballock,'

Vilibaldo Mallmann, Wademar Angelo Vicenzi, Wer
no Enke, Ivo Nicolau Scheid.

Jaraguá do Sul, 51 de Julho de 1944.
ARTUR MÜLLER - Secretario

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185 NOT A: - Os que não se alistarem exponta-
- I -

neamente es tão sujeitos a multa regulamentar. • ..

Serviço
Edital' de Alistamento de 1944

Militar
O Tenente Leonidas Cabral Herbster, presíden

te da Junta do Alistamento Militar, faz saber que,estando concluidos os trabalhos de Alistamento no
corrente ano, vão ser os mesmos remetidos a junta
de Revisão e Sorteio Militar, na Capital do Estado,
sede da 16a. Circunscrição do Recrutamento, acom
panhados de todos os documentos e reclamações
apresentados pelos interessedes. E para que chegue
ao conhecimento de todos, manda afixar na porta
principal do edificio da Prefeitura Municipal, onde
funciona a Junta, na Intendencia Distrital de Corupä
e publicar na imprensa local a relação geral, por or
dem alfabetica e classe dos alistados. Aqueles que
tenham reclamações a fazer, deverão apresentel-as
competentemente documentadas a esta Junta, até 50
de Novembro do corrente ano.

Eu, Artur Müller, secretario, lavrei o presente
edital que assina e vai pelo presidente rubricado.

Iaragué do Sul, 1 de Julho de 1944.
ARTUR MÜLLER'- Secretario
LEONIDAS C. HERBSTER - Presidente

AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES
ASSEIO - MORALIDADE

HOTEL - BAR - RESTAURANTE

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

Faz Saber aos que o presente edital de cita
cão, com o prazo de trinta dias, virem, ou dele co
nhecimento tiverem, que, estando se procedendo a
uma ação executiva fiscal em que é exequente a
Fazenda Estadoal, e executados Selma Bosse dos
Santos. e herdeiros, representados na pessoa de
Cueleopha, Vitalina, Cornélio, Zelina, Alzira e
Elvira dos Santos, herdeiros de José Constantino
dos Santos, e tendo o oficial de Justiça certificado
não ter encontrado os devedores acima relaciona-
dos, por isso chama e cita-os a comparecer ou fa
zer-se representar nêste Juizo, dentro do prazo de
trinta dias, a contar da data da primeira publica-
ção, para apresentarem a defeza que tiverem e, Ia- • ....... _

larem na mesma ação, sob pena de revelia. E para
que chegue a noticia a todos, se passou o presen
te edital que será afixado no lugar de costume, ás
portas do Forum, e publicado pelo jornal «Correio
do Povo», que se edita nesta cidade. Dado e pas
sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos deze
sete dias .do mês, de Agosto de mil novecentos e

quarenta e quatro. - Eu Ney Franco, Escrivão o
sobscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira Juiz de
Direito, Es_!..á conforme o original, do que dou fé.

5�1

CASA BYLAARDTI.

O Paraiso das SEDAS e I CA.LC,-ADos!l-. TEOIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos

I GO Äncsnt�rá Ba�r �or�m�toRD T --- r.it
. 0---RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E I ,

Jaraguá do Sul. 17 de Agosto de 1944
O Escrivão - Ney Franco

Banco IndlJstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

.laraguã do Sul
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N C Oll

Matriz: I T A J A Í
FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador;
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim. é Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió Urussanga t:

Araranguá, EM INSTALAÇÃ.O: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como
cobranças, descontos e caução de titulos : de expor
tação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,

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

Com aviso previo (retiradas diarias até
1.000,00)

Depósitos 'Populares Limitados (até 10
mil cruzeiros) deposites iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00 4 %
Prazo fixo de 6 meses 5 %
Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é á base da prosperidade

Deposite as suas economias no
BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

3 %

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA �O
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREQOS

CALOPRESO & CIA.
Fabrica de Aguardente
Estrada Bananal (antiga cervejaria de G. WALTER)

.JARAGUÁ DO SUL

Compramos qualquer quantidade de

cana e melado, aos melhores preços.

Anunciem nesta folha
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n ••••••-; .

:;,::�i················································ �.:.::.::
ii Oflcmei Eletrl·ca li
i! g
ii ::
!! Enrolamento de motores dínamos e li

ii tr-ansformadores. ii
!! Concerto de radios, aparelhos ultra- !!

!I violetas, ferros, fogareiros e demais II
ii aparelhos elétricos. li
�1 Heinz Kohlbach 11
II Rua Presidente Epitacio Pessôa, 1287 II
ii '- JARAGUÁ DO SUL - ii
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Edital de primeira praça
,
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, -na forma da lei, etc.

Faz Saber a todos· os que o presente edital de
primeira praça, com o prazo de trinta dias virem, ou
dele conhecimento tiverem, que findo esse prazo, há
de ser arrematado por quem mais der e maior lance
oferecer, no proximo dia 28 de setembro, ás 11 ho
ras da manhã, em frente às portas do Edificio do
Forum, o bem penhorado a Lídia Heiden e Filhos,
na ação executiva fiscal, que lhe move a Fazenda
Municipal, a saber.-

.

Um Terreno sito nesta comarca no lugar deno
minado Ribeirão dos Hungeros, fazendo frente nas
terras de quem de direito, fundos com terras da viu
va Baumann, entre terras de José ôchwartz e as de
Fulani Mlngotrl, com a área total de 110.000 metros
quadrados, avaliado em cr$ 2.500,00.--- .

Cujo bem constante do auto de avaliação e au-
.

to de penhora de folhas dos autos da referida ação
executiva, será levado em primeira praça de venda
e arrematação em hasta publica, pelo preço da ava

liação, isto é, cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
cruzeiros), assim será o referido bem arrematado
por quem mais der e maior lance oferecer, no dia,
hora e lugar acima mencionados, podendo o mesmo
ser examlnado por quem Interesse tiver, no lugar Ri
beirão dos Hungaros, onde se acha localisado dito
bem. e pare que chegue a noticia ao conhecimento
de todos, se passou o presente edital que será. afi
xado às portas do Forum, no lugar de costume e

publicado pelo jornal local "Correio do Povo". Da
do e passado nesta cidade de laraguä do Sul, aos
vinte e três dias do mês. de agôsto do ano de mil
novecentos e quarenta e quatro. Eu, Ney Franco, es
crivão o subscrevi. (ass.) Ary Pereira Oliveira - Juiz
de Direito da Comarca. Está conforme o original,.
do que dou fé.

[aragué do Sul, 25 de Agosto de 1944
NEY FRANCO - Escrivão

t'

SÃO OS MELHORES
E MAIS BARATOS

. . . .
'

.. .' .

Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGuÁ DO SUL
SANTA CATARINA

Oaixa Postal, 11 -1-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

É UMA DOENÇA 8"AVlsSIMA
MUlTO "ERIGOSA "ARA A FA

MíLIA' E "AftA A "AÇA. COMO

UM BOM AUXIUAR NO TRATA

MIIiNTO DhSE GRANDE I'LAGELO
USIE O

IUf]I;llll:rnijl];lifJJ
A SiFIUS H A"RESENTA SOB

INÚMERABI"ORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMe

ESCR6FULAB
ES..INHAS

FfSTULAB
ÚLCIE".·

I!C%EMAII

FERIDAS

_ARTROS

MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ .1 ANOS

VENDE-SI! EM TODA """TE.

VendeipWse
_l

.1. 1 terreno cl casa,
r bem apropriada para

negocio e pensão,
sita a estrada Rio
Molha.
Trata-se na red a

ção desta folha.

Lede o que
Affirma

Atesto que tenho empre
gado com grande aproveita
mento o PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE,
preparado na Farmacia Se
queira, . nas molestias do a

parelho respiratorio. COIr.
tada, espontaneidade dou o

presente atestado, porque, de
longa data, dou preíerencia
a este preparado, pelas con

tinuas vantagens colhidas
quer na clinica hospitalar,
que na domiciliar. -

.

. /

DR. RASGADO
Firma reconhecida pelo no

taria A. E. Fidher.

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,

Jaraguâ do Sul, 2 de Setembro de 1944 5a. pagína

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de DIrei
to da Oomarca de Jaraguá do Sul, Estado de San-
ta Catarina, Brasil, na forma da lei," etc.- .

.

'I
Faz Saber, a todos os que o presente edital

]uru�uó �O 8u de primeira praça, com o prazo de trinta dias vi

rem, ou dele conhecimento tiverem, que, findo es

Re prazo, hà de ser arrematado por quem mais
der e maior lance oferecer, no proximo dia 28 de

Setembro, às 10,30 horas da manhã, em frente às

portas do Edificio do Forum, o bem penhorado a

José Berri, na ação executiva fiscal que lhe move

a Fazenda Municipal, a saber.-
Um Terreno sito no distrito de Oorupá, nes

ta comarca à Estrada Isabel. fazendo frente nas
terras liIe Max Luy, fundös com terras de quem de
direito. entre terras de Max Luy e as de Celeste
Bianchini, com área de 115.000 metros quadrados,
avaliado em cr.$ 2.500,00.

Cujo bem constante do auto de penhora e au

to de avaliação de folhas dos autos da referida a

ção executiva, será levado em primeira praça de
venda e arrematação em hasta publica, pelo preço
da avaliação, isto é, cr.$ 2.500,00 . (dois mil e qui
nhentos cruzeiros). Assim será o referido bem ar

rematado por quem m ais der e maior lance ofere-

Emprêsa Sul Brasíleíra de Eletrícídade SA cer, no dia, hora e lugar acima mencionados, po-
• dendo o mesmo ser examinado por quem interes"-

-----=-----------------------------------------------------------

se tiver, à Estrada Iz abel, onde se acha localisado
dito bem. E para que chegue a noticia ao conhe
cimento de todos, se passou o presente edital que
será afixado ás portas do Forum, no lugar de cos

turne, e publicado pelo jornal local "Correio do
Povo". Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos vinte e tres dias do mês de agosto do
ano de mil novecentos e quarenta e quatro. -- Eu,
Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (as.) Ary Perei
ra Oliveira - Juiz de Direito da comarca. Está
conforme o original, do que dou' fé.

Jaraguá do Sul, 23 de Agosto de 1944
NEY FRANCO - Escrivão

ocas ião I defl'onte O Gine Buhr
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::

DJIMN��J�g1E �RA�É ••AlIll.e, 1>1 111181'''.
GRANDE CLIENTELA EM )

PELOTAS, O ILUSTRADO BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,
CLlNK:O DR. RASGADO. conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Màrca LILLA

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profundidade.

E ARMARINHOS.

de Aluguel sem primeiro verificar os preços destes
.

artigos na casa
a gazolina e

gazogenio Erico
-

Bruhns
Telefone N. '6 RUA CBL. BMILIO JOURDAN N. 62

lot�ur 8Gnßen�o�1
ATAQUES EPILÉPTICOS E NERVOSOS

I� INTRANQUILIDADE, INSÔNIA
/NOVO TRATAMENTO.

Não sofra mais! Hã agora um tratamento mo
derno para combater os ataques nervosos ou

.

epíléptícos e a falta de sono MARAVAL-- (solu
�o), calmante poderoso, providencial combi

nas�o de .elementos ppoterãpic"s e vegetais, que restitue.a al.egria e o sossêgo.
Inícíe hoje mesmo este tratamento verdadeiramente CIentifico. Não encon
trando nas larmãcias e drogarias, escreva ao Depositärio. Caixa 1874· S. Paulo.

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

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

C�ocolutes e Prulindes
das melhores febrícas do
país, sempre a venda na

Casa Real

Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal),

.A�A li ••Slft I>mSWHtn,. I�E�I!lElla
MAIlWlilie. m. !illteQ'E�

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.

Artng((J)§ IE]etrnc((J)§ para o ]ar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, OASTIÇAIS,' GLOBOS e

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

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

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGUJ:lL

Prefeitura Municipal de Jqragu.á do Sul

Comissão de Abastecimento
5a. Zona de Abastecimento -- PORTARIA N. 4

";i o Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, no uso de suas atribuições, e tendo em viste a

Portaria N. 16 de 25 do corrente, baixada pela C.A.E.S.C. e algumas incorreções na publicação de preços
da Portaria n. 5 de 10• de Agosto de 1944, resolve:

,1°. - Alterar na forma abaixo, os preços MAXIMOS permissiveis, e que devem ser rigorosa
mente observados, no Município, os constante da tabela que com esta baixa, para os genêros de primei-
ra necessldade nela mencionada.

•

PRODUTOS

Pr o""d'i:i'tor A t .e ca<!o V a r e j ist a

Preços1Unidade Preço I Preço Ie-s Cr$
Unidade

Cr$
Unidade

87,00 Sc. 50 kg. 95,00 Sc. 50 2,10 quilo
44,50 Sc. 25 kg. 49,00 Sc.25 2,10 quilo
10,70 Sc. 5 kg. 12,00 Sc. 5 kg.
0,60 litro,
16,00 quilo 18,40 quilo'

12,40 Caixa 14,90 Caixa

9,80 Caixa
0,60 pedaço
12,20 Caixa

7,60 Caixa
0,50 pedaço
9,50 Caixa
0,40 pedaço

Farinha de trigo
Ferinhe de trigo
Farinha de trigo
Leite pera fins industriais
Manteiga de nata doce (a granél)

Sabão:
.

2'1/1
27/1
27/2
27/2
27/5
27/5
11°. - No tocante aos genêros :- batatinhas - farinha de mandioca - farelo grosso - farelinho de

trigo - farelo de arroz - feijão preto e milho, os preços são considerados á granél, isto é, sern o vasilhame.
IIIo. - Os preços dos vasilhames acima referidos, não podem exceder de Cr.$ 5,00.
IVo. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua públicação, revogadas as disposições

em contrario.
Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, 29 de Agosto de 1944.

LeOnidas C. Herbster - Prefeito Municipal

-

5x1

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIHA MINANCORA
Vermifuga suave e de' pronto

deito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

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

remédios

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

I E um produto dos Laboratorios Minancora

- jOINVILLE -

rüital, U� �rim�ira }ra�a
,

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

Fa� Saber a todos os que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de trinta dias vi
rem ou dele conhecimento tiverem, que, findo esse

prazo, hà de ser arrematado por quem mais der e

maior lance oferecer, no proximo dia 28 de setem·

bro, às 10 horas da manhã, o bem penhorado a

Max Lny, na ação executiva fiscal que lhe move a

Fazenda Municipal, a saber.-
Um Terreno sito nesta comarca, no distrito

de Oorupá, a Estrada Isabel. fazendo frente nas'

terras de Wladislau Pacholski, fundos com terras

de quem de direito, entre terras de Oswaldo Lar
son e as de Oeleste Bianchini, com a área total de
146050 metros quadrados, avaliado em cr$ 2.500,00.

.

Cujo bem constante do auto de avaliação e

auto de penhora de-folhas dos autos da referida
ação executiva, será levado em primeira praça de
venda e arrematação \'}m hasta publica, pelo preço
da avaliação, isto é, ér$ 2500,00 (dois mil quinhen
tos eruzeiros). Assim será o referido bem arrema

tado por quem mais der e maior lance oferecer,
no proximo dia, e hora, em. frente às portas do
Edificio do Forum, podendo o mesmo ser exami-

.

nado por quem interesse tiver, no lugar Estrada
Isabel, no distrito de Oorupá, onde se acha 10-
calisado dito bem. E para que chegue a noticia ao

conhecimento de todos, se passou o presente edi
tal que serà afixado ás portas 'Jo Forum, no lu

gar de costume, e publicado pelo jornal local "001'
reio do Povo". Dado e passado nesta cidade de

Jaraguá do Sul, aos vinte e três dias do mês de

agosto do ano de mil novecentos e quarenta e

quatro. - Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi.
(ass.) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito -Está
conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 23 de Agôsto de 1944

3xl NEY FRANCO - Escrivão,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Uisito o Uolto Re�on�o AV I S O
De sua viagem comer

cial a São Paulo e Rio,
regressaram os snrs.

Wolfgang Weege e Irí
neu Schwarz, socios
componentes da acredi
tada firma W. Weege &
Cia. Ltda.

Estatistica Industrial

Levamos ao conheci
mento dos srs. 'índus
triais que esta Agencia
está distribuindo certifi
cados de Registro Indus

trial, relativo ao ano de

Nessa viagem os in- 1942.
.

dustriais jaraguaenses _

No .dIs�rtt? de Corupá,
tiveram tambem a opor- sao dístríbuidos pelo sr.

tunidade de visitar Volta I
Germano Kotze.

Redonda onde a Com- Jaraguá do Sul, 2-9-44.

panhia Siderurgica Na- � Emilio da Silva
cional está instalando as Agente
maiores usinas síderur
gicas da America do Sul,
que por si, assinalararão
a grande obra admínis
tratíva do Presidente
Vargas.

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

SABADO, 2 DE Setembro DE 1944 N. 1.259JARAGUÁ DO SUL -ANO XXVI
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��
Séte de Setembro. Publi

camos em outra parte
desta folha o programa
organisado para come

morar nesta cidade o

«Dia da Pátria».
As 8,15 noras, terá lu

gar o grande desfile,
realísando-se a tarde, no
campo do «Baependí» as

disputas esportivas. A

noite, no Clube Aimoré
terá lugar uma sessão
litero-m'usical, fazendo
se ouvir nessa ocasião
o dr. Arquimedes Dan
tas, digno Delegado Au
xihar de Policia, sendo
a conferencia sobre a Viajantes. De São Paulo
data pronunciada pelo regressou. o nosso dís
rev. Padre David 'I'heo- tinto amigo sr. Augusto
doro Reichert, do Semi- Fernandes, socio da im
nario Coração de Jesus, portante firma Industría
de Corupá, que para: de Calçados Gosch Ir
esse fim foi especial- mãos S. A., desta cidade.
mente convidado. i. •

Ainda em comemora- Faleclmentas.. No dia 20

ção a tão:magna data o
de ago.sto �aleceu em

sr. Prefeito Municipal sua re�Iden�Ia a estrada

determinou a iluminação ItI;lPO?U a viuvá Teresa

especial da plataforma VIt�rIa Engelmann, pro

«7 de Setembro» e do genítora dos snrs. W:al-
jardim «Leónidas Herbs- ter, Jorge e Frederico

ter». Engelmann, a quem apre
sentamos nossos pesa
meso

Costa Bartel registou no

dia 16 de agosto o nas

cimento de seu primo
genito que tomou o nome

de Osnildo.

�ntoelsár/os ICOLUNA DE

CORUPÁ
Aniversariou-se a 30

de Julho a senhorita
Maria de Lourdes, filha
do sr. Luiz G. Airoso,
professor em Garibaldi.
- Dia 31 o sr. Max

Höpfner, construtor li
cenciado, residente nes

ta cidade, comemorou

seu aniversario.
- Tambem na mesma

data festejou seu natalí
cio o sr. Martin Stahl,
comerciante a Estrada
Jaraguá.
Hoje deflue a data na

talicia da snra. Julieta
W. Westphalen, digna
consorte do snr. Hélio
Westphalen, gerente do
Banco Nacional do Co
mercio desta cidade.

- Ainda hoje, festeja
seu aniversario o sr Wí
ly Gessner, nosso leitor
residente em Corupá.

- Amanhã passará a

data natalicia da snra.

Antonie Janssen, esposa
do sr. Alfredo Janssen

- Ainda amanhã verá
passar mais um aniver
sario, a snra. Filomena
de Oliveira, funcionaria
no Grupo E. Abdon Ba
tista e consorte do sr.
Oscar de Oliveira.
- A 6 do andante de

fluiu o aniversario nata
licio da snra. Adelia
Horst, esposa do sr. Al
fredo Horst, residente
em Francisco de Paula.

o sentimento cívico de
nossa população testemu

nhará, eloquentemente, nas
festividades da Semana
da Patria, deste ano, o

seu grande espírito pa trio
tico, levando a efeito, nes
sa ocasião, algumas so

lenidades, com o desem
penho de um bem prepa
rado programa, organísa
do pelas autoridades lo
cais e participação dos
alunos das nossas esco

las e povo em geral.
E como s�mpre, ter-se

á, assim, ocasião de se

salientar, com a realiza
ção dessas' festividades,
que o nosso povo tem

consciencia, nesta hora
do Brasil, do dever que
lhe compete em prol da
defesa e da comemoração
da nossa hlstoria parrla.

Rede Viação Paraná-S. Catarina
Teve .inicio, terça-feira

proxirna. a construção do
predio mandado construir,
neste distrito, pela Rede
Viação Paraná-S. Cata
rina, para pernoite dos
seus funcíonarios, obra
que ha muito se fazia ne

cessaria para a melhor
acomodação do seu pes
soal itenerante, nesta es

tação ferrea.

Casamento, Hoje terá lu

gar o enlace matrimo
nial da senhorita Paulina
Pedri, dileta filha do sr.

Antonio Pedrí, funciona
rio municipal, com o sr.

Afonso' Franzner, filho
do sr. João Franzner.

NOTA: E' imprescin
divel a apresentação do
certificado a-fim-da aqui
sição de estampilhas nas
Coletorias Estaduais des
te municipio.

Em agradavel palestra _' _

que mantiveram em nos-]
sa redação, os visitantes Um presente
tiveram palavras de Igrande entusiasmo pelo de real valor para a ju
que apreciaram na curta

I
ventude é um bom lívro,

visita a tão importante Compre-o na Tipogra-
obra. fia Avenida.

Contrato Nupcial. Com a

senhorita Alda Buch, da
sociedade de Rio Negro,
Estado do Paraná, ajus
tou nupcias o sr. dr.
Priamo do Amaral e Sil
V3., digno Promotor Pu
blico desta Comarca.

parei 1945Folhinhas
- AINDA ACEITA-SE PEDIDOS

\

Tratar desde já.

Tipografia Avenida

Clinico �e OI�os, Ouui�os, noriz, fioruonta
Dr. Arnlinio Tavares

Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços cllnlcos e cirurgicos da espeCialidade no

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

Ex.lnterno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio da Janeiro

Arrecadação Municipal. No
10. semestre deste ano
a 'Prefeitura Municipal
arrecadou e-s. 328.008,50
contra Cd 303.975,10 em

igual periodo do ano

passado. Verifica-se as

sim um augmento de Cr$
24.033,40 na renda deste
ano.

� No dia 26 do \ cor

rente o casal Honorato
Maria Stinghen perdeu
o seu filhinho Mario Luis.

- Na mesma data fa
leceu dona Nina Rodri

gues, esposa do sr. An
tonio Rodrigues.

- No dia 28 faleceu
o sr. João Lombardi, re
sidente em Tres Rios e

no dia 30 dona Maria
Schuster, esposa do sr.

Bruno Schuster.

Vida Religiosa
Segundo ee sabe, é

pensamento do reveren

disslmo Padre Antonio,
operoso vigario deste
distrito, iniciar, dentro de
pouco tempo, a pintura e

outros necessarlos reparos
urgentes ne igreja matriz

local, com a cooperação
valiosa �a' nossa popula
ção, que não se furtará,
por certo, em auxiliar es

se esforço daquele dedí
cedo sacerdote, íncansa
vel em tudo que se rela
ciona pera o prestigio da
sua religião.

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

...................� ..

Pr�l!ilíl·l�
I

2 a 3 operarios

Café Rodoviario. O sr.

Claudio Stutzer obteve
concessão para a explo
ração do café e bar da

estação rodoviaria, re

cem-construída e que em

breve será inaugúrada.
� Em Joinville, onde

Transito de Motocicletas. Co- se achava a passeio, Ia
munica-nos a Delegacia leceu repentinamente o

Auxiliar de Policia, que sr. 'Adolfo Radke, sogro
de acordo com a deli- do sr. Lauro Braga, fun
beração cdo Conselho Na- cionario do Ministerio da

'Leopoldo Reiner
ß

. -

C
.

I cional do Petroleo, já Agricultura a quem apre-

SSOCIßCHO omerclo aprovada pelo sr. Presi- sentamos condolencias.
Festejou a 30 do mês

Deveria realizar-se a 16 dente da Republica, foi proximo passado o seu

do mez proximo passado franqueado o transito das

Uma boa, aniversario natalicio o 'Clinica geral jnedico - cirurgia de adultos e creanças

mais uma reunião dos as- motocicletas aos domín-
empregada I nosso prezado diretor - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

sociados da Associação gos e feriados. '

comercial sr: Leopoldo _ Indutotermia � Bisturi-elétrico - Electro-cauterização
Comercial local. No en- Nascimento.. O casal A- paga-se bem. Reiner. - RalOS Infra-vermelhos e azuIs.

tanto, como das vezes dolfo Bartel-Rosalinda da Informações neste jornal Carater ilibado, chefe '

anteriores, a mesma dei-
I

,____
de familia e cidadão I ��ói(€II§!fl§lI���8��lt.;..i!l.iI88lil1

xou de ter lugar devido exemplar, desfruta o dis-
��@lIll!

á absoluta ausencla de l1a-o.' VOCE'" NA-O E' UM FR�.CASSAI)O tint? aniversariante na Dr Alvaro Batalha - MÉDICO'
consócíos outros que o I' I socíedade e no comer-· ,

Presidente e mais poucos de há muito você procura...
cio locais de elevado CIRURÇUA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

membros da Diretoria. conceito e destacado CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
..

Assim ao que soube- .', descobrir um rémedio para êsse mal que o deprime escol. '

moral e fisicamente perante a sociedade, CATUASE DOENÇAS DA PELE

IlJOS, O snr..A r n o I d o COMPOSTA é o remédio, preparado com um grande As muitas manifesta-
.

Schrnítr fara' convocar
vegetal de nossa flora cujas propriedades estimulantes ções de apreço que na-

_. Eletricidade Médica-
\J

.
e vitalizadoras em combinação -com o alcalóide da

mals uma reunião, pare o "Ioírnbehôa" e hormônios cerebral e testicular, agem rã- quela data recebeu o Sr.
pidamente no combate á debilidade neuro-muscular e

dia 14 de setembro pro- viril, astenia (fraqueza nervosa), desânimo .. , Não en- Leopoldo Reiner, por
xlmo, afim de se cogitar �����tnf37f':._s���a�'J:�.a, peça ao depositário. Caixa tão auspiciosa data, [un-
da extinção da referida tamos 'a que o pessoal
entidade e, em consequen- do «Correio do Povo»

ela, do destino a ser da- ['fi \! t ./1 \'1 >l:1{1)V • :,l,111 ti '," lhe presta na singeleza
do aos seus' bens. __ • • •• ._ desta nota.

LUIZ DE SOUZ.A..
ADVOGADO

Escritorio : Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
em

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Dr. Wal�emiro Mazureehen
.

I

fBalA 81 SAU81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

--RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital " lo José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

� .
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NÃO DEVE FALTAR EM CASA ALGUMA!
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