
Dentre as comemora

ções civicas que foram
levadas a efeito dentro
da «Semana da Patría»,

Fundado em 1919 TELEfONE N°. �9 bem merece um comen-
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REV ISTA
pelo DIP e dedicada às

Expedicionários Jaraguaenses_ ��E���!fa�S�l7��1��
so EMANA L ���1aO�m�� ::H��SafsU��r;et

i ta compreensão do sen

tido das comemorações

B
-

de I d F E B D que se vêm realizando.
atlsmo e ogo a ... - esembarque na E, o que é mais a de�-
H 1 d V-t'

-

d f C f'
tacar: na exuberancía

O an a -o I orlas o em to as as rentes - a e dos seus pronunciamen-

A·
-

1- O
tos de regosijo, na alga-

e çucar para os lta icmos > comercio in- zarra dos seus folgue.

d f"
o dos a petizada, na maís

terno e ca e. expontanea das manííes-
tações, não cessava de

lançarem pela planicie do taculares. A partir do dia festejar o nome do Pre
rio PÓ, D até 25 de Agosto os sidente Vargas, o seu
Em seu avanço frontel- nazistas perderam n o s '

d t d
ra do Reich á dentro, as ares 2,õ78 aparelhos oe em harnorlagso. e o as as

As noticias vindas da
Europa são fartas em e-

tropas americanas já ul- terra 1,165, Altamente sintomatico

I
'

b trepassaram Aachen esran- -x- ainda e' que as manítes-
_

ogios aos, nossos ravos d. o em territorio alemão Segundo informa o es- taçôes da criançada as-
perríctos que en tr a r a m d
em combate c o n t ra as

cerca e 16 quilometros. critorio de Transpo r r e s saciava-se com marcan-

forças nazistas na frente
As tropas peraquedls- dos Estados Unidos, até te entusiasmo, a multi

italiana, Dizem essas no-
tas que desceram e coo- o fim ,deste an? as 20 dão de pessoas adultas
tinuam a descer na Ho- republicas amer I c a nas que acudiram aquele re-ticias que os soldados Ilande, ja tomaram diver- contaram com õ,129 ae- canto de tantas e tãobrasileiros combatem na

Andou acertadamente Ja: tivemos em Jara-
zona meridional do Adri-

sas cidades, entre as reoportos em funciona-. 'grandes evocações hís-
o snr, Prefeito de Joa- guá do Sul uma ajudan- atico, tendo no primeiro quais Arnhen e Eidhoven, rnenro, tendo o �olume de toricas, atr a i das pela
çaba, propondo ao Con- cia da produção vegetal dia de luta avançado maís esperando-se a cada mo- transportes subido, entre Ieata, tão bem organiza
selho Administrativo do e 'animal, serviços do 10 qullometros, levando

mente a junção com as 1940 e 194õ de maiS, de da, tão bem executada,
Estado, a aprovação de Ministerio da Agricultu- de ro I dão a resistencia forças que partiram com 200%, montando neste ul- e �e tão assinalado sen

um decreto instituindo ra. Ja estacionaram no
que foi oferecida p e IOda mBeslma direção através timo ano de mais de 61 tido cívico, Se duvidas

premias aos pequenos mumcipio uma meia du- adversario.
a e gica. milhões de !oneladtls, mi- fossem possíveis quanto

agricultores que mais zia de reprodutores de ° General Clark man-
A Russia, por sua vez, lhas, Desse total, rnais da a popularidade do Presi-

produzam na sua lavoura. gado leiteiro, Hoje nada dou expressivo telegrama inici?u urna violenta �- met, à d e perte�cente ao dente Vargas, o ernpol-
Foi uma optima lem- mais existe, Deixaram

ao General Mascarenhas
fensiva �a zona dos pei- Brasil e ao Mexico. gante esp e t a c u Ioda

brança, digna de ser os lavradores á sua sor- de Moraes, exaltando o �es balticos, procurando I te
·

or Quinta da Boa V ist a,
generalisada pelo Con- te, em compensação, pu- valor das forças brasilei-

libertar o� tres peq�e�<?s n ri . bastaria' para desíazel-
selho Ad m inístratívo, zeram em cada fabrica d I d ind povos, Que desde O.lnlCIQ I ' as inteiramente

,

I f' 1 d d t
ras ec aran o que ein a da guerra sofrem o iugo ,0., sr, PreSide,nte da Re,-

'

pois nunca a avoura um Isca os pro u os muitas cidades trarão a bl d t
precisou de mais íncen- derivados do leite -e da legenda: «ocupada pelas alemão, ' pu .Iça e emuneu a re- rA, N.)
tivo do que na presente carne, como se isso re- Ö colapso alemão é messe de gr,ande quanri-

hora, onde tem que a- solvesse ou aumentasse forças brasíleiras», como iminente, pois que so- dade de cafe e açu�a,r pa

bastecer, não sómente o seria problema de
o foramd Camadgne e .ou- mente na França de 6 ra a Força Expedlclona-

internamente, como aín- maior produção, dtr,as, entro e poucos de Iunho a 25 de' Agosto ria _Brasileira � as popu-

da as populações Iamín- 'Portanto,' parabens ao
las, informou o general Eise- laçoes necessitadas da O Preceito do Dia

tas que a Alemanha es- sr. Prefeito de Joaçaba!
.

,

x
, ,

.
nhower, os alemães na EUl:opa, especialmente da

paliou.
. ,A linha Gótica fOl.rom-, França setentrional perde- Iralla. O exame • do liquido

Os municipios agrlcu-
plda pe!as forças' aliadas \ rarn, praticamente, cinco

'

-x - céfalo-raquiano (<<líquido
las especialmente, tem Pelo Estado

que esrao prestes a se divisões "panzere" e tive- ° sr. Jayme Fernandes da espínha») pode sur-

que, por todos os meios, ram outras ses severamen- Guedes, ilustre Presidente preender a sífilis ner-

melhorar a sua produ- te maltratadas, Outras 20 do Departamento Nado- vasa logo no início, até

ção e por todos os meios A Prefeitura de Joa-: divisões de infantaria fo- nel do Cafe, acaba de antes de qualquer. ma-

t I
.

d çaba estabeleceu os se
um dos mais antigos [or- "I d "presentar um 'detalhado nírestação da doença,

aumen a -a, pOlS eve .

- ram amqUl a as enquan
U

·

t
.' nais do Estado, "

-

relataria referente ao co- T d
.

dí id
-

ser essa a sua orienta- gum es premies aos pe- Adquiriu, assim, a ca- jo 12 do mesmo t,IP� so- o o In IV uo que nao

ção, quenos agricultores da-
deia o dos "Diaríos" um freram,p�r�as grevissunas. mercio interno do café, tenha tratado sua sífilis,

Neste momento. de a- quele municipio: 1.500 A divisão de paraqu que é um atestado da efi- ou que o tenha feito de
.'

It' J'ornal tradicional, ligado '

e-
;O.I'ente adml'nl'straça-o d'a- d' I t d

Pertura, é que fica pa- cruzeIros para o cu 1- distas encarregada da de - mo o Incomp e o, eve

t d'
. a vida de imprensa de

.

quele I'mportante orga-o 'd'
tente que ainda não es- van e e varIaS espeCles feza dos portos da Bre prOVI enClar para que

, , . mais de meio seculo, ' : mestre da economl'a na-
'

f·t d
tamos em condições de na maIOr area superIOr Atualmente o "Jornal de I

tanha ,e�ta condenada a
cI'onal,

seja ela' o exame ó

abastecer-nos sosinhos, a 120.000 m2; 1.000 cru- destrUlçao o mesmo a seu «liquido da espinha».
· . Joinville" pertencia ao

' ,.- A publicação que te- SNES
Ja vamos comprar leite, zelros para o maIOr pro-

sr, Frederico Schwarz, c�ntece�do colT! a d,v,- .
,

manteiga. banha, car:ue dut'or de trigo, 800 cru-
filho do seu fundador,

sao de !nfantana destaca- omovsoleummemeãOv'aldoersdcerims isnae ------------
e tantos outros produ- zeiros para o maior cria-

Esta semana estiveram
da nas Ilhas �o canal.

, d
tos nos paizes visinhos, dor de suinos e 500 cru- 400000 nazistas entre pro ulo no comercio in·

·

f t' It na visinha cidade diver
'

, '" terno entre os dl'ferentes
Estamos na produção zelros ao ru ICU ar. mortos fendos e pnslo

sas altas personalidac' es "

,
-

Estados, bem ,como sua
de laticinios em franca -x- nelros foram postos fora

, da maior cadeia jorna- , dl'strl'buI'ça-o.decadencia, pel.as faltas
' de combate pelos aliados

'á Por portaria do snr, listica do país, notada- , O preço médio do café
J apontadas de mortan- Presidente da Comissão mente os. senhores Ed- en.tr� el:s mais de 1 õ5.000

em pó em 1942 nas ca-

�ap����:s, dOpey:d�egP:��� de Abastecimento, a lin- mundo Monteiro e Vitor �r���eà�s'21��� ta�ques pitais, foi de Cr$ 5,10,
gUI'ça salame e tOUCI' Teofilo os quais se fize- ,

' rans-
e o consumo de cafe cru'

raça-o da raca e das '
.,

., portes motorlzad f
h f I d ram acompanhar do co-

" os ?ram
pastagens,' n o ora:rp mc, �I os nos

nhecido reporter Edmar capturados ou destruidos, no paiz foi de 295.060,906

No entanto, pouco, on r.r?du��s sUJeitos. ao Morel.' . Cent:nas e centenas doe quilos.
nada tem os municipios I ;IS�O. d?s srlS, Prefeitos

Ao' nosso colega de canhoes de, todos os, tl-
-x-

feito para remediar o
J. UUIC!paiS para ,serem Joinville os nossos cum- pos foram, Igua I ':1 e n t ,e

Num gesto dignificante.
mal, mesmo que a pro-

remetIdos para fora do
primentos, postos fora de açao. No o Presidente Vargas doou

dução do leite tenha di- Estada,. ar a derrota da Alemanha õ Arquidiocese do Rio

minuido nós ultimos anos A ,me�ma autorI�a?e -x- ,

assumiu proporções' espe' de Janeiro, o ferro e o

em 50%, Com os demais ta!;lbem Isento� do VIS- ,A brilhante colega

�o��séMe�caa�� ��porl�� ��� 'Ci�de de B�m@a�'-----------------�---------------

tuação, salvo o arroz, r?z. banha, feIJ,ao e ta- registou no dia 21 do

que está em assenção.
rmha de mandIOca, corrente mais uma data

natalicia,
O Governo Federal -x- São vinte e um anos

m\es�o, ,t�m descurado, O nosso brilhante co- de inestimaveis servi
do mcentIvo da produ- IE'ga "Jornal de Joinvil- ços prestados ao vale
ção em diversos Estádos, Ie", passou a ser pro- do Itajaí, dos quais muito
__________ prü'ldade dos "Diarios bem faz em orgulhar-se,

Associados", cujo lider pois tornou-se merece

no Brasil é "O Jornal", dara da admiraç�o de
do Rio, e que tem por um povo trabalhador e

diretor o sr. Assis Cha- progressista.
teaubriand, A seu diretor, sr,

Essa folha, que per- Achilles Balsíni e a to
tenceu ao sr, Eduardo dos os que contribuiram
Schwarz, nome conheci- para constituir tal patri
dissima da imprensa ca- monja, os nossos cumpri
tarinense, foi sucessora mentos e votos de feli
da Gazeta de Joinville, cidades.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R TU R M Ü L L' E R

RUMO
Campos

\

Por intermedio da Radio Tamoio, que em

combinação com a Radio Nacional, diariamente,
das 11 as 12 horas, irradiam a "Hora do Expe
dícíonerío", destinada aos nossos bravos solda
dos na Italia, o nosso diretor enviou aos Iara
guaenses 'Walter Hertel Junior, Otacilio Soares
e Jorge Erschíng, a seguinte mensagem:

"Em nome do Correio do Povo e amigos vg
saúdo os' soldados Walter Hertel Junior vg
Otacilio Soares e Jorge Ersching pt Hoje Fes
ta da Primavera que realisa o ßaependí vg será
em vossa homenagem pt Aqui tudo bem pt
Abraços (a) Artur Müller - Diretor Correio do
Povo pt Exterior

aos

n....."'�n .......... "'.....o
AVIARIO LEGHORN - CANOINHAS

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

Canoinhas - S. Calarina

rv ..........v ..........v....-u

_... � I •• �w ,::erN

A popularidade do

Presidente

cimento destinado a cons

trução de seu monumento
na Capiral, para sei" apli
cado na construção do
Seminario ,Maior,

D, JaYll,le Camara agra
deceu tão signific a t i v a

oterta,

-x-

Para a Italia, onde foi
inspecionar a F, E, B,
viajou o sr, Ministro da
Guerra, General Eu r i c o

Gaspar Dutra

Em Plena Ação
Forças dos E E,

U U, ,esquivanc'lo-se
ao fogo inimigo a

travessam uma es

trada da Normandia

para tomar de assal
to uma posição na

zista, Os restos do

caminhão que se, vê

ao fundo constituem
indicio da violência
desta ação, (Foto da

Inter-Americana)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 25 de Setembro de 194_4 � � _

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durante o cor-

m
ren te mês de Setern bro, ar-

,�WIIJI:[II�lnllf!l ��ca����:it��a T�S��i�f;��
A SIFIU. n: APRESENTA S08 d J

ã

rí S IINÚMERAS I"ORMAS. TAl. CÓMO: e aragua o u e na

I'IEUMATlS". Intendencia de Corupá,
EDITAL N. 1413 ESCR6FULAS o imposto sobre Indus-

Helmuth Laube e Ali-
ESPINHAS trias e Profissões, relati-
"ISTuLAS vo ao 2°. Semestre.da'[Behlíng. (iLClERM Não satisfazendo o pa-Ele, brasileiro, soltei- IIC%lEMA8

gamento no referido mês,ro., lavrador, residente P'EI'IIDM

I
ficará o contribuinte su-neste distrito, filho de ::::: jeito á multa de 20'/. so-Leopoldo Laube e Ida, bre o imposto no primei-Krueger. "ELIXIR DE NOGUEIRA"
ro mês, sendo então fei-Ela, solteira, brasilei- VE:::: �D'! A;'::TI!. ta a cobrança judicialmen-ra, lavradora, residente

ne�te distrito,. filha de te'Tesouraria da Prefeitu

GmlheGrme BIeBhlIhnl� e Au-:
pela imprensa e em cartório onde ra Municipal de Jaraguágusta reu e mg, será afixado durante 15 dias. do Sul 4 de Setembro de15-9-44 Si alguem souber de algum

i

1944
'
_

_
.

.

impedimento, acuse-o .para os
"

,E para que chegue ao conhe fins legais. F. VOSGERAU
cimento de todosmandei passar o

..

presente edital que será publicado ARTUR MULLER, Oficial

"BRASIL'" �OMP. DE SEGUROS GERAIS
FUN D A D A EM 1904

•

SEGUROS
DE

oF G o
AHCID1HIN'1rf�ES DO TRABAHLmIO

ACIDENTES PES§O&IS

J1!ltamIPOltlfEI
AGENTES em J'ARAGU!: SCHULZ & CIA. LTOA.
f\genfes para o Norte e Oeste Cntorinense : EGON S.CHMALZ & PIGATTO

RUA PRINCEZA ISABEL, 32

"oi nvi Ile
6x6

Ele, brasileiro, soltei
ro, motorista, residente
neste distrito, filho de
João Loewen e de Ignes
Leowen.
Ela, brasileira, viuva,

domestica, r e sI dente
neste distrito, filha de
Guilherme Philips e de
Rosa Phillips.

14-9-44

É UMA DOENÇA .RAVlsSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A "A
MILIA IE PARA A RACA. COMO
I:IM BOM AUXILIAR NO TRATA
MDITO D�SE GRANDE P1..AGEL.O

'U •• o

Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil <lo 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 lei afim de se
habilitarem para casar-se:

EDITAL N. 1.411
José Claudino e Maria

Rígo.
Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador, residente
neste distrito, filho' de
Leopoldo Claudino e Ma
ria Claudino.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, residente nes.
te distrito, filha de João
Rigo e Joana B. Rigo.

14-9-44

EDITAL N. 1412
Huberto Loewen e

Martha Philips Herken
hoff.

Fabrica de Moveis Estofados
"CRUZEIRO"

Procure trensformar �§:Cr��� seu lar num maravilhoso
e elegante mundo, cheio � �� � de encantos, beleza e

elegância, usando os � � maravilhosos e modernes
mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e coslnhas, erc., da
. �

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em ff Ieraguä do Sul

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

FONE45

al==�=============================W
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PREFEITURA MUNICI- ..- IIIIIIiI .-.

PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL

Tesoureiro

AIDXO)1f IHIIEIJML §CIHITUlllZIE
RUA. RIO BRA.NCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

FABRICA DE MÓVEIS EM GE�AL
FORNEOE MOBILIARlOS -"

OOMPLETOS, DE ESTILO MODERNO,
PARA: ESORITORIOS, SALAS, E

DORMITORIOS.
�I""""""""""""""""�.-r-

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

A Comercial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

VARIZESRegistro - Civil
EM SENHORAS

E HEMORRÓIDAS EM GERßL
Noyo Tratamento seln Opera�ão
Após longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal para o tratamen
to com ótimos resultados de varizes,
que prejudicam a circulação ,yenosa.
Esta medicação. Ba dose de três 'oolhe
res das de chá ao día, em água açuca
rada, restitue às pernas o seu estado
normal e a helesa estética. Em idêntica
dose debela os males causados pelos
mamilos hemoidários Internos e externos,
inclusive os que sangram. Não encon
trando nas farmácias ou drogarias, peça
dirjltamente ao depositário: ex. POSTAL
187'4 (um-oito-sete-quatro) - São Paulo.

HEMO-YIRTUS (liquido)

. I

.

WALDEMAR LUZ, ofi
cial do Registo Civil do
Distrito de Corupá Muni=
cipio de [araguä do Sul, faz
saber que pretendem casar.O' E S C A R, G A

Bombardeiros "LIBERATOR" dos Estedes Unidos, voando sobre Tours, na França,
'" lançam suas bombas sobre um deposito de munições nazistas. (FOTO DA INTER-AMERICANA).

EDITAL N. 796

Alfredo Adolfo Melintz
e Alida Larsen.

Ele, solteiro, lavrador
domiciliado e residente
neste distrito, com vinte
e dois anos de idade,
nascido em Jaraguá I do
Sul em vinte e um de
maio de míl novecentos
e vinte e dois, filho le
gitimo de Augusto' Me
lintz e Augusta Melintz,
domiciliados e residen
tes neste distrito. Ela,
solteira, de profissão do-

I mestíca, domiciliada e Atesto que tenho ernpre-
residente neste distrito, gado com grande aproveita
com vinte e seis anos m ...nto o PEITORAL DE
de idade, nascida em Ja- ANGICO PELOTENSE,
raguá do Sul, em cinco preparado na Farmacia Se-
de junho de mil nove- queira, nas molestias do a-

�centos e dezoito; filha parelho respir�torio Corr;
legitima de Ernesto Lar- tada espontaneidade dou o I

I sen, já
falecido e Berta presente atestado, porqqe, �e

Moor Larsen, domícilía- I longa d�ta, dou preterencia
da e residente neste a este preparado, pelas con

distrito. \ tinuas vantagens colhidas'
quer na clinica hospitalar,

Corupá, 16-9-44 que na domiciliar.

Lede o que
Afflrrrre .

UM MEDICO DE GRAN-
DE NOMEADA E DE
GRANDE CLIENTELA EM

..

PELOTAS, O ILUSTRA.DO
CLl-NI(�O DR. RASGADO.

·A;resentaram G�' doeu
rnentos exigidos pela lei.
Si aíguern souber de al

gum impedimento oponha-
o na forma da lei.
Lavro o presente para

ser afixado no legar do
costume:

WALDEMAR LUZ
Escrivão

DR·RASQADO
Hrma reconhecida pelo no

taria A. E. Fidher.

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

�"I"""""""""""""""""""""""""""""""••"""""""""""""""""" ,�

i l! n h O r ill Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em

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

Produtos da ICeM 5_A_ Blumenau Tnrm'-ßo'IOontra Dôr de Cabeça I:
- termina a dôr

L Alameda Rio Branco -- Caixa Postal, 47 II �-.-�-.�.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-�- I � �
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .Interveníor Nerêu Ram.os é o grande arquilelo que cons

Irói Sanla_Calarina, e nisso não há a .menor parcela de lisonja.
,E' a expressão de um.a '-grande 'verdade espalhada ncr obra
que realiza em. bem do eslad.o, pela projeção de um. program.a
- padrão que enobrece e·. orgulha o ccrtcrínense. (OB Revisto Hrosil-Porluuol) .

CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 Telefone N. 39·f UND A D O EM 1919
------------------------------------....,------.------_........---------.-------------

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL - SABADO, 23 DE Setembro DE 1944 - sn CATARINA - N. 1.242
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Grande Festival "C�RHflO �o P�UO"
DI' �OMln60 DIA 1°. DE OUTUDRO!!!

Ave. Getulio- Vargas . 35D
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARA�U4 DO
-

SUL
Estado de Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL
. Cr$ 25,00

Inaugurações. Possivel
mente, na 2a. quinzena
de outubro, serão inau- Realizar-se-á um grande festival no

gurados o jardim «Leo- páteo da ESCOLA FltAICISCO DE PAULA,
nidas Herbster» e a Es- em beneficio da mesma, constando de:

tação Rodoviaria desta Rifas, leilão, bebidas, churrasco. doces, etc. etc.
cidade. devendo e s t a r

-

Em seguida haverá uma excelente
presente a esses atos o Domingueira, e um grandioso Baile
sr. Dr. Nereu R a mos" abrilhantados por um ótimo conjunto
digno Interventor Fede- musical. Pelo comparecimento de t'odos agradace

rab:�d:�tj:o·pr�pa:a_�e I� ,:; : � �:�;�� �.�� I
uma Iestíva recepção' a ..--
alta autoridade que, en- A-t

-

t�o. e� carater ofic i a !' I ençao FRACOS E AN�MlCOS I Ivísítará o nosso mum- Tomem I

. cipio. Tendo perdido no dia VINHO CREOSOTADO' ,

O "Correio de Povo" 15 do corrente, a Estra- .. S I l.. v E I R A ' ,

associando-se a· esses da Itapocú-Hansa, entre

festejos, editará um nu- a propriedade do Sr. Ro
mero especial, relativo dolío Todt, até a' casa

ao progresso do muní- comercial do Sr. Augusto
cipio, devendo qualquer Pereira, uma carteira

publicidade ser entregue contendo a importancia
neste, na gerencia até o de Cd 5.500,00 e algum
dia 15 de outubro. miudo, bem como alguns

papeis e um bilhete de
Açucar- Depois de duas ri.fa.. de Radio da Capela Isemanas de anciosa es- Sa:pJQ Antonio, peço a ...

pera, finalmente' a Pre- quem achou dita cartel-
---

feitura recebeu 200 sa- ra restituir-me que será
cos de açúcar, cujo pre- bem gratificado.
ço no varejo,continua a

ANDRE PAVANE1;.LOser Cr$ a,80 o quilo. -

. '

TURF _:_ Amanhã terá lu-

DIR_ RESPONSAVEL

A R TU R M Ü L LER

REDATOR

Mario Tavares da C. Mello

DIR. COM ERCIAIS

WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINER

Doença que leva o in
dividuo á loucura, é cau
sada péla sifilis que não
foi tratada a' tempo e

suficientemente. SNES..

.."..- .._
To••••
Re.fri.dOl

Cimento e

Milho

- .

INSONIA
e

ATAQUES· NERVOSOS
use

MARAVAL
PßRIINSÖNIß: 2 colheres ao deitar.
PIU ItaQUES: 3 COLHERES .

RECEBEU E .oFERECE

fngeß�o R ß U lt�o.
. ..- .

::::�::::::: .:::::::::::::::::��::::::: ;:;;:::::::::::::::::::: ;::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::;;:::::::::::::::::
........................................... � � .

Dr. LUIZ DE SOUZ,A
r ADVOGADO

Esoritorio : Mal. Oecdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia i Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
...........................................................................................................................

::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
...........................................................................................................................

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

Professor Cotedratico de Biologia do Instittuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópo!ls,
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

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

formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

Bronquit••
l

ElCrofulo••
A PARALISIA GERAL.

o PRECEITO do DIA .-.....--------.....

Conv.lesce",••
. VINHO CREOSOTADO

.

É UM GERADOR DE SAÚDe.

gär a grande tarde tur
fistica organizada pela
Sociedade Hipica Jara
guá, estando inscr i tos
para os diversos pareos
14 animais.

x

E. C. São Lourenço ............................................................
............................................................

Cure seus males e poupe'
seu bom dinheiro com

prando na

Itapocusinho

S. D. AcaraíHontem festejou mais

f
\ ·

um natalicio o sr. Jacob Deverá seguir amanhã' a r m a c I aAndersen.: _ para Rio do Testo onde
�manha ver�� passar enfrentará o E. C. São

mais �m natalícío o sr. Lourenço, o conjunto da
de ROBERTO II. HORST

. Ignacío Leutprecht e o � D Acaraí .
.

Sub�delegado de Gorupa jovem Artur Ersching, .0·1·. a que dispõe -de maior

,FOI exonerado do car- filho do sr. José Esching. Dado o valer do qua-
sortimento na praça e ofe-

go de Sub-delegado de Dia 25 defIue a data dro visitante, certamente
rece seus artigos á

Co�upá o sr. Irineu Ca- aniversaria do jovem atrairá grande numero de ,preços vantajosos.
tarína dos Santos. Herminio Tomazelli, filho assist�ncia ao gramado Rua Mal. Deodoro, 3D - JARßGU4

do sr, Santos Tomazelli. do ôäo Lourenço. ::::::::::::::::::::::::::::::!".::::::::::::::::::::::::::

I �ni{}elsár/as I

�;:��r�eo:�:t�fPITIDlllR
�;�;���:f:*�:;��� IIIRI[aiRsentamos os votos de I

,f'êlicidades. )

COITRA CASPA,
QUEDA DOS CA·
1
DELOS E' DEMAIS

AFECÇOES DO
COURO CADELUDO.
TÓNI.CO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Dia 19 -festejou mais
um anivsrsario natalicio
a sra. Lydia Schneider,
esposa do sr. O t t o
Schneider.
Dia 20 com e m o r o u

mais um aniversario o
sr. Honorato To m e I i n
diretor da «A NAÇÃO» "

da cidade de Blumenau.
Ainda na mesma data f:lldefluiu o natalicio 'do sr

�

Lourenço'Ersching.
Dia 21 passou mais

um ano do jovem Max
Schneíddr.

'

Tambem na mesma "

data viu passar mais
uma data o sr. Haroldo
Schneider, ora lutando
na Italia ao lado dos
bravos soldados da FEE.

��WlW� n4���Wl�n4�-���
Posto RUBINI Lida. '.

OfICINA_ fORO 4U1081lA·OA R. MaL Deodoro, 158
Secção de lavagern. Deposito de Lubrificantes,

Oombustivel e Accessorios.
Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e L'enha para Gasogênio
Si v_ S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,
ou automovel. procure esta rOficina bem aparelhada,

� que será 'atendído por hábeis profissionais em mecânica, . �
� f e elétromecânica m
�[l�m���������

Não! VOCÊ' NÃO É UM FRAC4SSADO
de há muito você procura..•
... descobrir um rémedio llara êsse mal que o deprime
moral e fisicamente peraITte a sociedade, CATUASE
C O MP O S '1' A é o remédio, preparado com um grande
vegetal de nossa !lora cujas propriedades estimulantes
e vitalizadoras em combinação com o alcalóide da
"Iolmbehôa" e hormônios cerebral e testicular, agem rã
pidamente no combate à debilidade neuro-muscular e
viril, astenia (fraqueza nervosa), desânimo ... Não en
contrando na sua farmácia, peça ao depositário. Caixa .

Postal, 1874 - São Paulo.

li CLDR: °SÃOÃLL'Ã E

ÄMIN
DO

ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

il «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS
.. (
ii _ .loinville -

:: \.

Dp. Lúcio Õoppêa
ADVOGAD@

Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba
lhista, Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re

tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços f6ra da

comarca de residencia.

Residência: J O I N Y I L L E - Rua Oito Doehm N. 210 - Fone· 333.

Folhinhas' para 1945
,

AINDA ACEITA�SE PEDIDOS -

Tratar desde já.

Tipoçratia ·Avenida

� ,ATaquEs EPILEPTICOS"E NERVOSOS
� I '

, INTRANQUILIDADE, INSÔNIA
/-

-

NOVO TRATAMENTO.
Não sofra mais I Há agora um tratamento'mo
derno para combater os ataques nervosos ou

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

nação de elementos opoteräpícos e vegetais, que restitue a alegria e o sossêgo.Inicie hoje mesmo êste tratamento verdadeiramente científico. Não encon- ,

trando nas farmácias e drogarias, escreva ao Depositário. Caixa 1874- S. Paulo.

MARAVAL
. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 25 de Setembro de 1944

7611: - João B. Rudolf - Brasileiro requer pro
rogação de mais 6 mezes de licença. pare tratar de
Interesses partlcularesr- � Esta Casa oferece a seus amigo� e fregue-

. 7616:- Alberto Bauer - brasileiro requer transfe- ses, Voais floridos - Chitas - Riscados - Brins - Case.rencia imposto de sua firma individual, para social miras - Linhos - Tussores - Sedas - Guarda-Chuvas.sob razão Bauer & Schulze. Como requer» Chapéus - Meias - Gravatas - Roupas feitas em geral7610:- Walter Hertel - brasileiro requer pintura - por preços verdadeiramente razoáveis.muro no predio, 85, e pequenos concertos interno. I Vendas somente e. dinheiro IColocar um letreiro de "SCHULZE & Cia, LTOA.
_ Especialidade em Artigos para Homens _no prédio n. 99, arnbos sito a Ruo CeI. Procopio G.

.

SEMPRE NOVIDADE§Oliveira. Como requer:-
7600:-Jorge Becker - Brasileiro requer transf Mantem sempre em estok tecido popularimposto de uma carroça, adquirida de Henrique ßec-

Aprov"item esta Assomltrosa Baixa de Pre�osker Como requeri- -___:��::==-"":::":::=--::"::':=:'=':"'=�=-----,-'---7602:- Oresre e Arduino Murara, brasileiros re- R. PRESo EPITÁCIO PESSOA, 652 - JARAGUA DO SUL
quer transf. imposto uma olaria em Retorcida para,
Murara & Cia. Como requer:-

7605·- Luiz Satler - brasileiro requer transf. im-
posto terr�no vendido á Ricardo ôarler, com área CASA BY LAA �DT120.000 mt2 .. esr. Itapoucusinho. Como requer.-

7605:- Luiz ôarler - brasileiro requer Iransf. im
posto terreno vendido á Navino ôatler, com área
120.000 mt2. a est. lrapocustnho. Como requer.

7599:- Walter Picolli. brasileiro requer licença
para aumento em sua casa sito Rua Benjamim Cons
tfnt, conf. planta anexo. Como' requeri-

7596:- Fulvio Luz - brasileiro requer licença
Rua S. Bento, 290 - 30. ando - End. Telegr. "Ame- para abertura de uma serraria sito em Iaragué Alto
ricansul" - Caixa, 5006 - Fone: 3-5261 - S A O PAU L O Como requer:- ,

.7604:- Hugo Cíele - Brasileiro requer IIcenç� PADRÕES EXCLUSIVOS _ ESTAMPARIA MOpara estabelecer-se com oficina de concerto de cal
DERNA EVARIADISSIMA _ SEDAS LISAS

DEI
çados, estrada Retorcida. Como requer.-

I O OS PREÇOS7601:- Roberto Georg - Brasileiro requer licen= T9D S
ça pera construir um mausoléu na sepultura de EI -------------,-----...--zira Georg, inhumada Cemitério de R. Serro. Como

.

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di-
!.}��..................................... _ _._._. '..�::::d S I E t d d requeri-

. . .

reito da Comarca de Jaraguá ou, s a o e
7594:- Dr. Manoél Abreu - Brastleíro requer 11-

IE 11- l
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.-

cença para abertura de um consultório sito a Rua Ir Im e § lL Ü) e §. § IIJTIl a Im illlFaz Saber a todos 08-' que o presente edital Nereu Ramos em Corupá, Cerno requeri-
...;...__. _

de primeira praça com o prazo de dez dias ví- 7609:- João Tosini - brasileiro requer transf. imrem, ou dele conhecimento tiverem ou interessar posto de uma casa vendida á' Carlos Iantsch, sito a'possa que, findo êsse prazo, hão de ser arrema- Rua Dr. Nereu Ramos. Como requer.tados'por quem mais der �.�aior lance oferece_r, 7607:- Oswaldo Schmidtl- Brasileiro requer. Iiem frente ás portas do EdIfICIO do Forum, no día cença para estabelecer-se com uma casa comercial,3 de Outubro vindouro, ás 10 horas da manhã, os em Generos allrnenrlcios, sito estrada Pedra de Abens penhorados a Paulo Sohn, na ação Executi- molar. Como requerva que lhe move Ricardo Ranthum, abaixo des-
.

7608- Germano RIemann-Brasileiro re que r
. R A G U Ácrimif)'dO;e:is prensas de ferro, avaliadas em cr.$ �������gc��!m��e�Od�el 1���3°mt;e�di��tr:dd M��� ::::1} :..� {t:2.000,00. 2.) Uma prensa de madeira, avaliada em minho do Morro. Como requer.cr.$ 60,00, 3.) Três maquinas de ferro, para cor- 7606- João Tosini - Brasileiro requer transfe- 1_1 •tar charutos, avaliada em cr$ 150,00. 4.) Três rencia imposto de um terreno vendido á Fran�iscomaquinas de empacotar charutos, avaliadas em Lopes, sito a rua Dr. Nereu Ramos, em Corupa.cd 100,00. 5.) Uma maquina de ferro, para. cor- como requer.tar tabaco, avaliada em cr$ 2.000,00. 6.) Duzen-

4 de Agosto .tas e vinte formas de madeira, avaliadas em cr$
7618- Alvino PfutZenreuter-Brasileiro requer3.300,00. 7.) Oitenta talmas de madeira, para im-

licença para remover os restos mortaes de sua filhapressar charutos, avaliadas em cr$ 80,00. 8.) Do-
H. .Zaleswkí, e si 'filho Waldemar Pfuzenreuter, d?ze_ barricas vazias, avaliadas em cr$ 30,00. 9.) Duas Cemirerio da Comunidade Catolico, para o Cerni-mesas, avaliadas em cr$ 60,00. Total cr.$ 7.780,00
rerio Municipal. Como requer. 4-8-44.

. _

Cujos bens constantes do auto de penhora e 7612- EmU Kuster-Alemão, requer certidãoauto de avaliação de folhas dos autos da referi- certificando n80 possuir imóveis neste distrito. Cer-da ação executiva, serão levados em hasta pu- tlflque-se, 4 8-44.
I d Ih

blica de venda e arrematação em primeira praça, 7614- Eugenio Ziemann-Brasileiro r e que r ·cana e me a o, aos me ores preços.pelo preço avaliação, isto é, cr$ 7.780,00 (sete mil transferencia imposto terreno adquirido de Curr Vê.- "- i_
setecentos e oitenta cruzeiros). .Assím serão os sel, com área de 5.250 mtê. a estrada Itepocú-Hansa -

,

referidos bens arrematados por quem mais der e Como requer (
.

1�44
maior lance oferecer, no dia, hora e lugar acima 7569- Germano Stein-Brasileiro requer alva- nOflroto rlo h no Qntomhro nomencionados, po�endo os �esmos serem exami- rá Habíte-se, para sua casa sita a rua M a r e c h a I UlJLJ LJ UlJ il ULJ OlJ lJ U UlJ
nados por quem Interesse tiver, na resídencía do

I Deodoro, 1.144. Como requer.
.

executado, snr. Paulo Sohn, que se acha na pos- 7541- Honorato Torrreltn=-Bresíleíro r e que r O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
se de �itos bens. E para que chegue a noticia a? alvará de Habite-se para sua casa sito a Rua Mare- resolve:-conhecímento de todos, se passou o presente edí- 'chal Deodoro, 592. Como requer. ' EXONERAR:.
tal que será afixado ás portas do Fo�um, no lu- 7598-- Walter Janssen-Brasileiro r e que r De acôrdo com a letra b § 10. err". 92, dogar de costume. e publicado pelo Jornal local alvará de Habire-se para parte de sua casa a Ave- decreto-lei n". 700, _ de 28 de outubro de 1942,
"Correio do Povo". Dado e passado. nesta c!dade nida Getulio Vargas, 218. Como requer. A Antonio Rosa, ocupante do cargo de Zelador .do
de Jaraguá do Sul, aos dezenove días do mes de 7615- Lili Kopmann=Bfesüetra requer alvará Cemitério Municipal, padrão «C», do Quadro-LlnicoSetembro de mil novecentos e quarenta e quatro. de Habite-sé 'para a sua casa a Rua CeI. Procopio do Muníclpio.Eu, Ney �ranc�, �scrivão. o subs�reyi. (ass!nado) Gomes de Oliveira, 1.507. Como requer.Ary Pereira Olíveíra - JUIZ de DIre�to. Esta con- 7585- Paulo Papp-Brasileiro requer Habíte-seforme o original, do que dou fé.

para a sua casa sita a Rua Barão do Rio Branco,Jaraguá do Sul, 19 de Setembro de 1944 nesta cidade. Como requer.
O Escrivão - 'NEY FRANCO 7620- Artur Bortolini:-:Brasileiro _requer t�ans= ���r�t.o

-

Alp O t1l� Qotomhro n[J ln44ferencia imposto de uma bICIcleta adqUlda de Vlgan
M� O �� OlJ u U ULJ u-E---J-O-'--'-L--E do Nágel. Como requerM N V L 7619- Miguél Koch-Brasileiro �equ�r trans-

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,ferencia imposto de uma bicicleta vendIda a Afonso
resolve; .Lessmann. Como requer.

NOMEAR:7615- Angelo Dorinelli - Brasileiro requer licen-
De acôrdo com arto. 15, item IV, do Decreto-ça para construir um xiqueiro, para criar suinos, no
lei no. 700 de 28 de Outubro de 1942,fundos de sua casa sito a rua Marechal Deodoro, Waldemar Serapião de Moraes, para exercer o, cargo1.116. Como requer.

de Zelador do Cemiterio Municipal, padrão «C», do7616- Pedro Pedroni-Brasileiro requer

licen-r Quadro-Umco do Municipio.
Comunique-se:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ASS) Ten. Leônidas C. Herbster

Prefeito Municipal.

IPrefentU11Ir21 lW1UlIillncn]p21R die
JJ2lJr21g1Ul2l

-

dto §1UlR
REQUEmMENTOS DESPACHADOS

1. de Agosto de 1944.

Escreva-nos hoje mesmo - Remetemos para qualquer
cidade do interior

Comerciantes 1
Fazendeiros 1

Temos para pronta entrega, por pre�os excep
cíonalíssímos e para qualquer quantidade de

- artigos: -

BREU KY - BREU KM - BREU FF - em tambores
de 240 quilos líquidos, mim
CIMENTO BRANCO ATLAS, Americano

• ENXOFRE EM flOR - moido e em pedras
GOMARÁBICA inglesa, "Senegal"
NAFTALINA EM BOLAS, inglesa

SODA CAUSTICA EM ESCAMAS E FUNDIDA
SÓDA CAUSTICA "AMERICANSUL", em caixas de 24 la.,

tas e de 2 latas de 18 quilos.
S A B A O - uso doméstico, caixa de 150 peda

ços - 40 quilos brutos.
ARSENICO DE CHUMBO - americano, rosado, caixa

com 50 libras.
Bicarbonato de Sódio Medicinal Americano - sacos de

100 libras (45,300 gramas)
Sulfato de Magnésia Amlwicana (isento de ferro) sa

cos de 100 libras.
Silicato de Sódio (para sabão), quartolas de

240 quilos.

""AMERICANSUL "

Edital de primeira praça

2xl

procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO- OTIMAS REFEIÇÕESASSEIO - MORALIDADE

HOTEL - BAR - RESTAURANTE
RU:1\. VISCONDE DE TAUNAY f\T. 185

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES.
COCEI RAS,
FRJEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

C�ocolHtes e Prnlinúes
das melhores fabricas do
país, sempre a venda na

Casa Real
defl'onte o Oine Buhr
•••••• u

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

5a. pagína

E·???conomlsar ...
É fácil... Basta fazer suas compas, somente

depols de certificar-se das vantagens
_

oferecidas
pela conhecida e popular

Cose Antônio Tobias

o Paraiso das SEDAS e
- TEOIDOS FINOS -

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

CASA BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

CALOPRESO & CIA. '

Fabrica de Aguardente
Estrada Bananal (antiga cervejaria de G. WALlER)

JARAGUÁ DG §UL

Compramos qualquer quantidade de

Comunique-se
AS) Ten. Leônida C. Herbster

Prefeito Municipal

ça paia construir um xiqueiro nos fundos I de sua
casa sito a rua Presidente Epitacio Pessoa, 926 a
titulo precario, assinando termo de promessa. Como
requer ..

'

Secretariálda Prefeitura .Municipal de Jaraguá
do Sul, 4-8-44.

LUIZ GOMES - Secretario \.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguâ do Sul, 25 de Setembro de 1944 5a. pagína

- EDITAL -
Banco Indllstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.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.-

Pelo presente edital, com o prazo de tr.inta
dias, cita d todos os interessados para os termos
de um protesto, requerido P9r B E R N A R DO
GR U B B A, nos termos da, petição adiante trans
crita, e seu respetivo despacho r- PETIÇÃO INI
CIAL: Exmo. Sr. Dr'. Juiz de Direito: BERNARDO
GRUBBA, brasileiro, casado, industrial e comer

ciante, domiciliado e residente nesta cidade, por
seu procurador bastante, o advogado que esta subs
creve, vem, muito respeitosamente, expor, alegar e

requerer a V. Excia; contra GERTRUDES BER
NHARDT, alemã domiciliada e residente em São
Paulo, de estado civil e profissão i gnorados para 'o
Suplicante, e ARNOLDO L. SCHMITT, brasileiro,
casado, domiciliado e residente nesta comarca, in
dustrial, o que segue:- Desejado efetuar a venda
de um terreno que possue nesta Comarca, á Estra
da Itapocusinho, lote. nv. 1956/1817, com a área de
mais ou menos 174.000 ms2, e limites com o Rio
Itapocusinho, terras do Dominio Dona Francisca,
de Julio Luçio e de Eugenio Bolomini, mais não
podendo fazer no momento dada a sua qualidade
de alemã, ajustou com o Suplicante fazer-lhe dita
venda si e tão logo desaparecesse o embargo legal.

Baseado neste ajuste e com o assentimento de
Gertrudes Bernardt, adquiriu, digo Bernhardt, ad .

quiriu o Suplicante, por compra de Morgenio Ribei
ro e s/ mulher, a posse antiga, diversas benfeitorias,
construções, plantações e tudo o mais que os mes
mos tinham sobre o terreno acima descrito. Logo
em seguida, o Suplicante forneceu á promitente
vendedora, por conta do preço respetivo, algum di
nheiro, melhorou' as constl'u�ões mencionadas, fa
zendo outras novas, e aumentou consideravelmente
as benfeitorias e plantações. fazendo pastos, cercas
e plantando canas, bananeiras, p.tc. Além disso, como
já tivesse, com o compromisso de venda feita por
Gertrudes Bernhardt, garantida uma margem do
Rio Itapocusinho, quiz o Suplicante aproveitar a

força hidraulica do mencionado rio e com estefito'

1 d I 1-organizou a S 1. 1. L. que adquiriu mais terras Brosíleíros Pl-S'am O SO O a Ia lamarginais ao rio em referencia. Acontece porem, .

-

que segundo consta ao Suplicante, Gertrudes Ber
nhardt contratou agora a venda do mesmo terreno
com Arnoldo Schmitt, a quem deu uma procuração.
pois que, na edição de 26 de agosto p. passado do
jornal local "Oorreio do Povo",. consta o seguinte
"AVISO". Na qualidade de procurador de dona Ger
trudes Bernhardt proprietaria do Lote do terras
Nr. 1936/1817 sito no lugar Itapocusinho, neste Mu
nicipio, venho avisar que é expressamente prohibi
do, no dito terreno, derrubar e puchar madeiras,
fazer roçadas, cercas, tirar foragens para animais.
Ficando os infratores responsaveis- pelos danos que
se verificarem, Jaraguá, 23 de .Ahosto de 1944.
ARNOLDO L. SOHMITT. Assim, parece evidente
que Gertrudes Beruhardt não tenciona cumprir os

compromissos assurnídos com o Suplicante, o que
causará a êste um elevado prejuízo, superior, talvês
a er, $ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros). Vem. pois
o Suplicante, com a devida venia e para conserva
ção e ressalva dos seus direitos, protestar, como
efetivamente ora protesta, proceder Judicialmente
centra a, Suplicada, si esta deliberadamente não
cumprir os seus oomprorniasos, ou quem de direito,

.

para que responda pelo que fôr de Justiça. Nestes
termos o '.suplicante requer a citação da Suplicada',
por carta precatoria para a Comarca de S Paulo,
no Estado do meSi110 nome, assim como a de Al'
noldo L. Schmitt. nesta comarca Requer, outrossim,
que se publiquem editais que contenha o inteiro
teôr deste protesto, na forma da lei, pelo prazo mi
rumo de vinte dias e maximo de sessenta, para cien
cia de terceiros, para que estes não venham, mais
tarde, alegar ignorancia, e, assim. se prevalecerem
da bôa em transacionarem a respeito do terreno,
em referencia com Gertrudes Bernhardt ou Arnoldo
L. Schmitt. Pede mais .que, preenchidas as forma-
lidades legais, lhe seja o processo devolvido. inde-

.

pendentemente de traslado, para servir de

dOCU-,
ferio

mento. Com o valor de cr.$ 1.000,00 para efeitos
fiscais. N. T. P. D. Jaraguä do Sul, 11 de Setembro
de 1944. (assinado) Paulo Medeiros. Coladas quatro
estampilhas estadoais de um cruzeiro cada uma, e
uma de um cruzeiro, da taxa de Saúde, devida
mente inutilisadas com data por extenso, assinatu
ra e a data abreviada: 11-9-44 repetida quatro ve
zes. Acompanham a presente os seguintes docu
mentos: a) Um instrumento de procuração outorga
da a fls. 9 do Livro 18, no Cartorio do Tabelião

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

.Iaraguã do Sul

·CALCADOS
,

.

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

Matriz: I T A J A Í
-I'RGO-

FILIAIS EM: Blumenau. Brmque,· Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio' do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
Peixe, Säe' Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-AGENCIAS EM: lndaial, Hamouia, São Joaquim. e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Cencordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá. EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho

SÃO OS MELHORES
E MÁIS BARATOS

.
"

..

Produto da:

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 praç_as do Paiz, mediante taxas modicas,

I
ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS IA disposição semuviso.vcom retiradas livres para

quaisquer importancias· '2010 -

Oom avise previo (retiradas diarias até ·

.. •• 11
1.000,00) 3 %

Depositas Populares Limitados (até 10
mil oruzeiros) depósitos iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00 .

Prazo fixo de 6 meses
Prazo fixo de 1 ano

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA.

1- Caixa Postal, 11 -1-

��}� Não comprem!6 %

Anunciem nesta folha
FAZENDAS, CHAPÉOS,
SEDAS, PERFUMARIAS

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente I

A economia é, a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

E
·

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

E ARMARINHOS

sern primeiro verificar os preços destes
artigos na casa

Bruhns ]uruuuó �O 8ul
Sabados: Das 9 ás 1,1,110 RUA CEL,. EMILIO JOURDAN N. 62

"..
Além du Canadá e dos Estados Unidos, o Brasil foi a única nação do Hernis-

Ocidental a enviar seus filhos para a luta pela liberdade em territorio europeu.
Aqui vemos um aspecto do desembarque da Força Expedicionaria Brasileira

em Nápoles. (Foto da Inter-Americana)

,·;'='=õfi�i�;�"'EI;;t;i�;=��'''llEnrolamento de motores dínamos e :.

transformadores. li
Concerto de radios, aparelhos ultra-. ii
violetas, ferros, fogareiros e demais ii

:r.:! aparelhos eletricos. H
li!:

Heinz Kohlbach

:;::!':.i::·Rua Presidente Epitacio Peseôa, 1287
ii - JARAGUÁ DO SUL -

:::::il::t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::r?::

Lôcal, b) Uma publica-forma de uma declaração 11!1!�!!===!!l-.!!�!!�!!�!!-'!�!I!�!W!!!!!!!O!!�!!--"_�firmada por Gertrudes Bernhardt. c) Um credito !!I·_.._.._ .._.._.._ ..=..:-._·........_ .._II-r.&õõ!'i!

firmado por Morgenio Ribeiro e senhora. d) Uma III I
ratificação do recibo retro referido. e) prova do pa- i�Febres (Sezões, M.alárias, öl:gamento da taxa Judiciária. f) Um recorte de jor- III ..,.., I.mpaludlsmo . II:
na] com uma declaração firmada por Arnoldo L. :,. . Maleitas, Tremedeira �ISch�itt. A petição transcrita levou do dr. Juiz o III CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _

::::

segumte DESPACHO:-A Como requer. Em 13-9-44. "IÜ III(assinado) A. Oliveira.-E para que chegue ao co- .II iiinhecimento de todos a quem interessarpossa, man ii' "Capsulas Antisezonicas IIIdou Q doutor Juiz expedir .o presente edital que � lO Iserá publicado -pela imprensa, e afixado no lugar III M inancora"de:co�tume, ás portas do Forum Dado e passado :,: ii
nesta cidade de Jaraguá 110 Sul, aos quatorze dias III �. IIIdo mês de Setembro do ano de mil novecentos e :I: Em Todas as Boas li armacias III
quarenta e quatro. Eu, Ney Franco, Escrivão o subs- III É um produto dos Laboratorios MINANCORA II(
cr�vi. (assinado) Ary Perei.ra. Oliveira - Juiz d� Di- ii:l' . . . Ireito.e-Està conforme o original, do que dou fe.�: - Joinville - Sta. Catarina -

IIJaraguá do Sul, 14 de Setembro de 1944 I�!�!!�!!�==�!.�.=�.=!!!!!!!!!I!!!==�==�!!=-I!!!!!!!!!!!!OI._,I.I!_�....._II_.I_••_II_I._ .. iiiiIiiiii••_••_ ••_lliiiiiiiII. .I••=-=a
O escrivão -'NEY FRANCO3xl Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C-ORREIO DO POVO
Telefone N. 39

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL -

fUN D A D O EM 1919

STA CATARINA N. 1.242

Caixa Postal, 19

SABADO, 23 DB ôeternbro DB 1944

ma, que os assistentes
comparecessem com rou

pa tipo espórte ou, ain
dá, com paletó de uma
côr e calça de outra.

rar, mui honesta e díg- Só os maus .entende-
•

namente, as nossas ati- dores (aqueles que não �__"' ., '"
vidades sociaes á testa quizérem entender!) é I

Dr. Wa'ldeml"ro Mazurechaß
I

do Baependí que poderão pregar, por
Falamos em encerrar aí, que apenas o vesti-

porque sabemos, desde do de baile e o smoking �AG& M\\\IZ:' �.1IfI1.1já, que, passada essa Ies- é que terão ingresso no �N�R �Im � \!'?I

tividade, terá inicio uma salão. Rua Mal. Flortano n. 152 -- JARAGUÁ
renhida campanha para E assim, prezados Ieí- Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creançasa eleicão dos novos mem- teres, ficámos inteirados

_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
bros 'da diretoria que, do Que vae pelo clube

_ Indutotermia _ Bisturi-eletrico. _ Electro-cauterizaçäo
em 18 de novembro pro- do "sobrado" e do en

, - Raios Intra-vermelhos e azuIs.
ximo, assumirá a dire- tusiasmo corri que essa

ção do camisa azul".- entidade preparou a fes
ta de hoje.- Advertido o entusías- Antes de terminar, é

mado paredro de que preciso exaltar - manda
talvez houvesse pouca a justiça e a conciencia
frequencia a� con.certo _ um gésto elevado, nó
de':Ido á. �xlgenCla de bre e patriótico que a

tr�Je a
.
rigor, .conforme diretoria, da AssociaçãofOI publícado, íníormou- Atlética Baependí teve. I A diretoría da Associação Atlética Baependí

nos o mesmo que tal Referimo-nos á homena- tem o prazer de levar ao conhecimento dos seus
não era de .espe�ar pois gern que; no terceiro associados e do da sociedade local em geral que,
aque�a exigencia

.

�ra ato, é prestada aos seus H O J E e A MAN H Ã, fará realizar uma
preciso ser en�endlda atlétas da velha guarda: Grande Festa da Prirnavéra e que constará do se-
em termos hábeis. Ela Walter Hertel Junior guínte programa:

.

não é absolut�. Deve Jorge Erschíng e José
_ H O JE: _

s.er �ompreendlda em Nunes. E que a "Dança Áligação com a frase que, da Prímavéra" é dedica-
' s 20,50 horas, no Salão Buhr, concêrto pela

Qem. �laramente, diz ser da a êles, aos tres díg- renomada orquestra de cordas do Maêstro Pfützen
admítído o terno. �scuro nos rapazes que sairam reutet, de Iolnville, que executará os seguintes nu

e o branco. Aliás, no das fileiras do Baependí meros:

fundo, o.que ,se preten- I
para as do CÔl'pO Expede com ISSO e nao ter- dicionário B r a s i leíro.

�e o s�lão cheio de tra- atualmente na Europa:
jes rigorosamente de Muito bem! Bravos!
gala. Em absoluto! o que
se quer é-que cada um
se apresente de acôrdo Baile Beneítcíeate
com a solenidade que
impõe um concêrto pois,
reconheçamos, si os pró
prios componentes da
orquestra se vestem com

roupas escuras não fica
ria bem, de fórma algu-

Fester da Primavéra
dade de Jaraguá do Sul,
algumas horas de arte.
Para tanto não nos fal

tou o pronto e valioso
auxilio do nósso velho
amigo snr. Carlos Wal
ther que, pondo-se em

imediato contáto com

uma turma de excelen
tes musicistas amadores,
de Joinville, obteve da
mesma, representada na

pessôa do Maestro Otto
Pfützenreuter, a premes
sa de que poderiamos
contar com eles.
E de fato assim foi!

Conforme já anuncíá
ramos na semana pro
xima passada e o faze
mos novamente, em ou
tro local, no número de
hoje, terá lugar logo á
noite, no Salão Buhr, a

Fésta da Primavéra ca

prichosamente prepara-
I da pela diretoria da As
sociação Atlética Bae
pendi em combinação
de esíórços com a or

questra de córdas do
Maestro Otto Pfützenreu
ter, de Joinville.

Em palestra com ele
mentos da diretoria do Ademais, meu caro

Baependí tivémos opor- jornalista - continuou o

tunidade de ficarmos ao apaixonado' Baependien
par de particularidades se - não nos arrepende
que, por cérto, interes- mos da empreza em que
sarão aos nossos leitores. nos metemos, mau gra-
Foi-nos dito, entre ou- 40 todos os obstaculos.

tras coisas, o seguinte: E que hoje, finalmente,
"Aproxima-se o fim do podemos apresentar á

nosso mandato. Em 181 gente culta de nossa ci
de Novembro I proximo dade, alguma cousa que
vindouro deverá.ser elei- não nos é dado apreciar
ta uma nova diretoria com frequencia, isto é,
para o periodo social um importante concêrto
.1944/1945. Por isso, con- seguido de um interes
cientes de que, até ago- santissimo bailado da
ra, praticámos muito es- graciosa senhorita Mary
porte - haja visto os inú- Boehm.
meros e sensacionais [o- Talvez possa haver
gos, quer de futeból quem pense-não ser is
quer de basquete, dispu- to motivo para tanta a
tados nesta cidade - re- legria. Mas, de nossa
solvemos organizar tam- parte, sabemos perfeita
bem uma grande festa mente o esfôrço que nos
de carater puramente custou e, por isso mes
social e na qual não só mo, consideramos Iran
houvésse dansas mas, e camente essa festa co

principalmente, Iôssem mo uma chave ríe ouro

proporcionadas á socie- com que podemos encer-

Hoje a noite a Socie
dade Bolím Catarinense
de Poço d'Anta, realí
zarä um grandioso baile
em beneficio das íamí
as dos Lazaros.

A . Casa Lolhar Sonnenhohl
Oferece a preços baratissimos e vende a prestaçõe�
mensais desde Cr$ 50,00. os seguintes artigos:

Bicicletas
Peças p. Bicic1etas
Pneus p. Bicicletas

Radios
.

1
Philcü

marcas Lincoln
Bel-Radio.

Acumuladores (todos os tipos)
Fogões economicos a lenha

Fogareiros elétricos
Ferros de engomar elétricos
Material elétrico. em geral-

Ternos Feitos
Oapas de Garbardine

•

Bluzas de Garbaldine \
. Oapas de Ohantung - legitima inglesa
Bluzas de Ohantung . nacional

- Sobre-tudos de Lã

Ponchos e capas Hespanholas
Oasemiras - completo sortimento

Capas de Borracha . para Senhoras
Casacos de Lã - para Benhoras
Sedas r variadíssimo. sortimento

'-

Bons - Preços Baratos - Boas Condições de Pagamento -

,�\\�O VIRcl:
.J �DA�(.;�
(�WeTZn INDUSTRiAl
JOINVILlE "17irgem Espectcltdcde"

F ,,

o SABÃO

- Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

CIRURGIA PARTüS, MOLESTIAS DE SENHüRASS E

CRIANÇAS, DüENÇAS INTERNAS E TRüPICAIS,
DüENÇAS DA PÉLE.

_ Eletricidade Médica-e-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

.

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- R-AIOS X-

Diretor Médi�o do Hospital "São José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

............................i ..

Ass·. Atlética Baependí
Festa da Primavéra

ia. PARTE

SymphoniéMilitaire-Adagio/Alegro
- de J. Hayden op. 90.

Orquestra de cordas e pleno a 4 mãos. -.

AI chiaro di Luna
Ave Maria
Quem sabe
Addio

� Pela orquestra de I de�. A. Gomes
,

cordas

�
2aa P A R T E

Marcha herolca- Piano a 4 mãos - de F. Schubert.
Petites ôyrnphonles Concertantes} d Ch D klPor 2 violinos e plano e. an er.

E a saudade ficou - Val5ã - pela orquestra - de
H. Breuel.

Mariska - Dança Hungara - pela orquestra - de F. Lehar

3a• P'A R T E
Grande Bailado

A DANÇA DA PRIMAVÉRA
Solista - Mary Böhm
Ensaiador - Carlos Walther

Êste numero é uma. homenagem da Associação
Atlética Baependí aos seus Atlétas Walter Hertel
Junior, Jorge Erschlug e José Nunes membros da

Fôrça Expedicionária Brasileira atualmente na Europa,
"-

Em seguida ao concêrto haverá um Baile de
Gala, regido pelo Jazz 15, de Ioinville, sob a batu
ta do. afamado Pedro Deolindo.

RECEPÇÃO: Sábado, die 23, á hora do trem
mixto, chegará tambem o vagão especial que
conduzirá os músicos, dansenne e os compo-
nentes do Jazz Band:

(
SOLICITA-SE aos srs. sócios, que tomaram hos

pedes, a fineza de irem, naquela ocasião, ao

Salão Buhr, afim de receber e conduzir os

mesmos ás suas respectivas residencias.

- DIA 24 -

Ás 15 horas, no Salão Buhr, animada domin
gueira abrílhenteda pelo Jazz 15.

Iaragué do Sul, 23 de Setembro de 1944.

I A DIRETORiA
�--�'-----------------------------------'--

•

Sf>.ßÃ� ylRCt�•••

ESPECIALIDADE

da elA. 'WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile -

(Marca Registrada),

recomenda-se para hospitais, colegios etc., pela sua qualidade desinfetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


