
Contrariamente, ao que
publicamos noutro local,
na convocação dos as

sociados da Associação
TELEfONE N°. 39 Comercial e Industrial,

������������������������������������������������������� para se reunirem ama-

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL Sabado, 30 de Setembro de 1944 Sta. Catarina N. 1.243 nhã, ás 10 horas, no Sa-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ião Buhr, fomos infor-

_
mados oficialmente, pela

laboração daqueles que, diretoria dessa entidade
por sua tradição .local, de classe, que a referi
pelos seu� co.nheCImen-1 da assembleia geral te
t�s da snecessídades e, da

I rá lugar no dia 8 de
vld� �as comunas" tel? outubro, no mesmo

- o díreíto de serem OUVI- local e á hora já deter-
dos. minada.
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CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER - Fundado em 1919

REVISTA SEMANAL
,

As baixasLutam
Mais

os brasileiros
forças - Como" morreu

Exterior
As Forças Expedício

narias Brasileiras con

tinuam a sua ação de
patrulhamento, sondando
os pontos fracos da lin
ha inimiga.
Embora a resistencia

alemã que 'se antepõe
aos invasores seja cada
vez mais forte, as bai
xas da FEB são taxadas
como ligeiras.
Esta semana os nossos

soldados receberam com

entusiasmo a visita do
Sr.,Ministro da Guerra,
General Gaspar Dutra.
O titular brasileiro, de

pois de assistir a conde
coração pelo Governo
dos Estados Unidos, dos
Generaes Máscaren h a s

de Moraes e Ze n o b i o
Costa, partiu para a fren
te de batalha, onde ins
pecionou as tropas em

ação.
-1-1-

Forças inglezas do 8.
Exercito acabam de ín-l
vadir a costa leste do,
adriatico, desembarcan
do em larga escala na

Yugoslavia e Albania.
Es ses desembarques

feitos -debaíxo da cober
tura da aviação e da es

quadra foi coroada de

pleno exito e destína-se
a cortar a retirada das

forças alemãs que . pro
curam fugir da Grecia.

-1-1-
Continua violentissima

a luta na fronteira alemã
e na Holanda, onde a

batalha é um continuo
vai e vem, notan d o - se

que as forças alemãs já
estão cedendo terreno.
A infantaria aerea a

liada, que atravessara o

rio Reno perto de A
achen e ali se mantinha
por 9 dias, retrocedeu

para aquem do ;rio.
Na parte da Holanda

continua o avanço,. es
tando as tropas já ame

açando Antuerpia.
-1-1-

No dia 27 passou o a

niversario da assinatura
pacto trêpartido, firmado
entre Berlim, Roma e

Tokio.
Houve discursos de

von Ribbentrop, Ministro
Alemão, do Ministro do
Exterior do Japão e ain
da o sr. Mussolini, o tal.
Os discursos não fo

ram, como nos anos an

teriores, cheios de íra
ses pomposa e ameaça
doras, Hoje, limitaram
se a declarar que, esta
guerra, é de vida e mor

te para seus paizes e

elés lutarão até o fim.
-1-1-

Pedro Caruso, chefe de
policia de Roma, a pou
co condenado a morte
polo Tribunal Italiano,
antes de executado fez
as seguintes declarações
referentes ao fuzilamen
to do Conde Ciano.
«Estava eu á testa da

Recebemos o exemplar
numero 77 da r e v ist a

"Hoje", e d i t a d a pela
Editora Brasileirense Ltda
de São Paulo.
De feitio moderno, com

intessantissima materia de
leitura, é uma publicação
que já venceu no Brasil,
pois a sua confecção ca

prichosa, formato elegante
O sr. Interventor de S. e cómodo. e seu variado

Paulo baixou um decreto e bem �s�olhido material

proibindo o transito dos d� publicídade, o cr.ede_n
gasogenlos depois das 21 �claram para essa vitOrIa.

WEttt:ItM horas, afim de economí-

-II
No día 24 do corrente

um avião da Panair do
Brasil, quando decolava
do aeroporto de S. Salva-

"""::':"':':',':' ',',',':'''''J

dor, sofreu um acidente.
tendo caído ao solo e

perecendo 14 passegelros
e 4 tripulantes.

Carlos Walther e Otto
. Pfuetzenreuter Aquela
pelo íäto de, ha di
versas, semanas, vir ce
dendo sua casa para os

ensaios da orquestra e

do bailado. O snr. Wal
Da esquerda para a direíta: o Tenente General George S. Patton, coman- ther pelo interesse e de

dante do III Exército norte-americano, o Tenente General Omar, Bladley, dícação com que aten

comandante de uma divisão do XII exercito dos Estados Unidos, que com- deu a todos os detalhes

preedde o primeiro e terceiro corpos, e o General inglês Montgomery, co- do festival e, principal
mandante das. forças de terra no norte da França. Sob_ o coma�d� s�peri�r .mente, pela graça e be

do General Eisenhower, esses tres cabos de guerra sao os principais artí- leza que soube Iazer im-
Iíces da libertação da França. (Foto da Inter-Americana) primir á Dança da Pri

mavéra, tão explendída
mente interpretada pela
gentil senhorita Mary
Boehm. O Maestro Píuet
zenreuter . por ver nele,
não apenas a Ilgura no

---- tavel de um dirigente,
mas tambem por ser a

centralização de todos
os demais musicos que
tão magistralmente exe

cutaram a Symphonie
Militaire,' de Haydn; o

Quem Sabe, de Carlos
Gomes; as Petítes. Sym
phonies Concertantes, de
Ch. Dankla, e mais ou

tras peças que, afirma
mos com segurança, en

cantaram a assistencia.
Pelo que nos foi da

do apreciar não póde
restar dúvida de que fi
caram merecedores de

parabens a entidade pro
motora daquela noitada

•

americanas

conde Ciano. O Instituto Riogran
dense do Arroz acaba
de vender para o Estado
de São Paulo 120.000 sa

cas de arroz ao preço de
Cd 123,00. A remesa se

rá feita em partidas de
20.000 sacos mensais.

-1-1-
No ano de 1943 a pro

dução extrativa brasilei

ra, dos principais produ
tos foi a seguinte: erva

mate 80,754 toneladas,
no volor de 38,733.000
cruzeiro; Babáçu, 56.785
tons. valor de 76.051.000
cruzeiros; borracha .

22.357 tons., valor .

215.609.000 cruzeiros; ce
ra de Carnauba 8.852
tons., valor 178.992.000
cruzeiros; Castanha do
Pará 21.211 tons., valor
de 40.727.000 cruzeiros.

Associação
Comercial

o

guarda de policia duran
te as execuções de Ve
rona, porem, não é ver

dade que dei no Conde
Ciano o tiro de míserí
cordia. Esse «trabalho»
foi feito pelo oficial que
comandava o peltoão de
execução. Ciano gritou
antes de ser fuzilado que
não queria morrer, que
tinha apenas 40 anos de
idade e tinha mulher e

filhos. O marechal De
Bono por sua vez mor

reu com grande estocís
mo e bravura, ostentan
do no peito todas as con

decorações.
Mussolini elogiou-me e

fui nomeado Chefe de
Policia».

Desde o c o m e ç o da

guerra até agora os Esta
dos Unidos tiveram bai
xas em numero -de 400760
homens, entre mortos,' fe
ridos e desaparecidos.
Os mortos sobem a . .

89.620; os feridos a ....

201.102; os desaparecidos
a 56.874 e os prisioneiros
a 55.191.
Desse numero coube ao

exercito 537.745 e a ma

rinha 65,017.

Interior
O Conselho Admínís

trativo do Estado do Rio
Grande do Sul está re

comendando as Prefei
turas Municipais a cria
rem Conselhos Consulti
vos compostos de cida
dãos de idoneidade e

projeção na vida muni
cipal.
Com essa fim pnopor

cíona-se ao povo uma

participação nas respon
sabilidades da admínís
tração e, tambem, o que
é de grande importancia
evitar que se pratiquem
atos administrativos de
grande monta sem a co-

sar carvão.

O General Gaspar Dutra
Ministro da Guerra atual
mente na Italla, declarou
aos jornais, que mais troo

pas hraeileiras seguirão
para a frente

- da luta, a

poiando os aliados até a

vitoria final contra o na

zismo.

PeloEstado
Mais um jornal de San

ta Catarina passou para
os "Diarios Associados",
o nosso colega 'A Nação"
de Blumenau.
É o rnals novo dos dia

rios cararínenses, tendo
sido fundado pelo sr. Ho
norato Tomelin, que ja
foi o proprierario desta
folha.' (

Dirigem "A Nação", em
sua nova fase, os snrs.
Alfredo Campos, como

Diretor-Presidente e Ho
norato Tomelin como Di
retor-Gerente.

HOJE

O governo argen tin o

mandou suspender defini
tivamente o jornal "Mo
mento Argentino" por ter

divulgado no t i c i a falsa
referente a politica do
Brasil.

BRASIL
País Formidavel
Em nümeroa.absoluros:

importamos de Janeiro a

junho do corrente ano

nada menos 1.828.975 to
neladas no valor de 5 bi
lhões e 25 mil cruzeiros e

exportamos 1.259.552 tone

ladas no valor de 4 bi
lhões 995 milhões e 489
mil cruzeiros.
Verifica-se assim que

houve, no semestre em

apreço, um saldo favora
vel ao Brasil no valer de
1 bilhão 45� milhões 466
mil cruzeiros, quase 9%
superior ao registado no

mesmo período de 1945.
<,

artística e, também, a

sociedade de Jaraguá do
Sul pois, é evidente que,
ante o esforço do Clube,
o êxito da festa' e a sa

tisfação plena dos assís
tentes, a afirmativa tem
toda a procedencía.
Terminado o concêrto

teve início um anímadís
simo baile que, ao som

do explendido Jazz 15,
prolongou-se até alta
madrugada deliciando os

pares que, com um con

tagiante entusiasmo, bi
savam quasi todas as mar

cas que Pedro Deolindo
fazia executar.
Ao findar esta rápida

apreciação sôbre o Ies
tival de sábado proximo
passado, destas colunas,
nos congratulamos com

a Associação ,Atlética
Baependí com votos de

que, tão breve lhe seja
possível, proporcione, á
sociedade local, identico
memoravel festival.

TRES GRANDES GENERAIS

.....

Corôada de Êxito a Festa
da Primavéra

A enorme assistencia I do concêrto que a AS-'mente aplaudida.
que encheu oSalão Buhr, sociação Atlética Bae- Antes de iniciado o

na noite de sábado pas- pendi realizou em dito programa fez uso da pa
sado, aplaudindo farta- local, comprovou plena lavra o snr, Dr. Luiz de

mente todos os números e exatamente os prog- Souza, vice-presidente
nósticos que, por toda, a em exercicio, da Bae-

____,----------------

cidade, se fazia' relatíva- pendi, que, em rapidas
o....� ..........� .........�..o mente ao exito daquela palavras, externou o me-

AVIARID LEGHORN-CAHOINHAS Iestívidade. lhor agradecimento da
As 20,30 horas em pon- Sociedade que preside a

to, com o salão repléto todos quantos, por qual
do que ha de melhor na quer 'fórma, colaboraram
sociedade local, deu en- para a efetivação 'e con

trada a orquéstra de cór- sequente êxito da Festa
das que, ao surgir, por da Primavéra. Destacou,
ultimo, o Maestro Otto por achar de justiça, os

Pfuetzenreuter, foi viva- nomes de D. Olga Boehm,

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. Catarina

rv .........v .........V"1l
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefelltilllra MlillIDlllcll}Dali de
JJaragilllâ dIo § illlli

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
7. de Agosto de 1944.

O P
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito da

r�fei.to_Municipal de Iaraguzi do Sul, usan- Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa Ca
,

do das atrlbuíções que lhe confére d art. 12, n. III
do Decreto-Lei n. 1.202, de 8 de abril de 1959.

' tarina, Brasil, na forma da Lei, etc.

D E C R E TA: FAZ .SABER aos que o presente edi t a I

Art. 1. _ Ficam transferidas das dotações de leilão com o prazo de dez (10) dies virem, ou

5.0�.1,5.50.2 e 5.44.1 do atual orçamento, para a do- dele conhecimento tiverem, ou Interesser possa que

taça? 5.02-1 do mesmo orçamento, as quantias, res-
findo esse prazo, há de ser arrematado por q 'u e m

pectlvament� de cr$ 2.000,00 cr$ 1.000,00 e cr$ rnais der e maior lance oferecer, nc, proximo dia 10

1.500,�0 na ímportancla global de Cr$ 4.500,00 e da de Outubro, as 10 horas da manhã, em frente as

dotação 5.42.1 pare a dotação 5.30.3 a lmportancíe portas do Edifício do Forum, o bem penhorado a

de cr$ 2.000,00. . TEREZA BANKHARDT, na ação executiva f i s c a I

Art. 2.-Revoga-se as disposições em contrário. q�e lhe move a Fazenda Municipal, a saber:

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul em 25 Um terreno sito em Ribeirão dos Hungeros, con-

de Setembro de 1944.
' .

frontando ao norte com o Ribeirão das Pe d r a s

as.)-Ten. LEÓNIDAS C. HERBSTER
ao sul com o Ribeirão dos Hungaros, a leste co�
as de Albano Rosa, e a oeste com as de quem de

Prefeito-Municipal di ir d 59052
LUIZ GOMES _ Secretario

irei o, com area e. met r o s quadrados
" u avaliado em Cr$ 500,00, -

'

" ALFREDO MOSER - Contador cujo bem constante do auto de avaliação e edital de
folhas dos euros da referida ação executiva, será
levado em publico leilão de venda e arrematação em

e hasta publica, para pagamento dos impostos devidos
á Fazenda Municipal. Assim será o referido bem
arrematado por quem mais der e maior lance ofere
cer, no proximo dia, hora e lugar ac.ma menciona
dos, podendo o mesmo ser examinado por quem in
reresse tiver, no lugar Ribeirão' dos Hungaros, onde
se acha localisado dito bem. E para que chegue a

noticia ao conhecimento de todos. se passou o pré
sente edital que será afixado às portas do Forum,
no lugar de costume, e publicado pelo jornal local
"Correio do Povo", que se edita nesta cidade.
Dado e passado nesta cidade de Iaragué do Sul,

aos vinte e tres dias do' mes de Setembro do ano

de mil novecenros e quarenta e quatro. -' Eu, Ney
co- Fr�nc.o, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereira

Ollveíre=-Iuíz de Direito. Está conforme o original
se-

do que dou fé. ./

Iaragué do Sul, 23 de Setembro .de 1944.

Decreto N. 60
. Edital de Leilão

Secretaría da Viação Obras- Públicas
Agricultura

Ara ....e Farpado
O Secretário da yi�ç�o Obras Pública e Agrí

cult�ra, no uso. de atribuições conferida peja Corde
naçao E�onomlca, set�r da produção industrial, re

s?lv� b�:Il�ar . as segutntes instruções referentes a

dlstrlbulção de, arame farpado no território do estado.
l�.) .

A cota mensal do estado, constituida do
que .for flxa?o _rel.a <;:ordenação da Mobilisaçãc Eco
nomlc�, sera dlstrlbuída diretamente pela Secretária
de acordo com as inscrições e necessídqdes dos la�
vradores e pecuaristas.

2°., Não haverá por enquanto cóta para
mercio intermedlérlo.

'

_ �o) .

Para o fornecimento de arame farpado
rao dirlgldos pedido em oficio ou cartas:

a) diretamente á secretaría ou

b) As prefeituras Municipais.
'

, Pará�rafo-único:- As Prefeituras encaminharão
a ôecretaríe os pedidos recebidos até dia 20 de ca-
da mês, pera dlsrribuição nó mês seguinte.

.

4°.) Cad� inreressado deverá fornecer a quan- Na-o CO'mprem ,
tl?ad� .

pretendida e a localísação do imovel onde se-
•

ra utilísedo.
_ 50.). As qua�t!dade� .

de arame farpado pedida
serao, SI necess�no verlflcade pelos orgãos da Se-

7632-0tavio Bardini, brasileiro requer rransferen- cr�tarIa ou Prefeituras. Pedidos em excesso serão re
ela imposto de uma bicicleta vendida á Li n d o I f o geítedos com cancelamento de qualquer distribuição.
Schmidt. Como requer. . 6°) � Secretaría apresenreré ao Agênte distri- Erico Bruhns
.76.37-Carlos Schmidt, brasileiro requer transferen-

bUldor mdlcado pela- Cordenação, a relação nominal
Cla Imposto de um terreno vendido a Roberto Ris- das pessoas contempladas em cada distribuição a

tow, com areél de 187572 mt2. a estrada Rib. Alma. visando tambem a essas pessoas {) prazo de e�tre
Como requer. ga e a quem elas deverão se dirigir para realisar a

·

7656-Alberto Sàrti, brasileiro requer transferencia transação comercial.

Imposto de um terreno vendido a Gabriel Permann, A 7°.).A �e<:retaría não intervirá na indicação do
com area de 100.000 mt2. a estrada Rib. Cavalo. A_gente dIstrIbUIdor e serão cancelados da sua fun
Como requer. çao, sem embaraço de processo Judicial, os que de- O Doutor Ary Per.eira Oliveira Juiz de Di-

·

Waldemar Friese, brasileiro requer transfere n c i a rem ao aram� farpado destino diverso do prescrito reito da Comarca de Jaraguá do Su'I Estado de

Imposto de um terreno gdquirido de' E. Banchkardt, I pela .�ecretarIa ou o venderem a preço superior ao Santa Catarina, B\asil,' na forma da Lei, etc.-
com area de 59.800 mt2. a estrada R i b e i r ã o dos per�llIt�do. .

Hungaros .. C.omo r�quer. 8.) Os. mteressados recebida a notificação a :t:az .Saber a todos os que o presente edital

·

76õ4-SIIvIno Plazera, brasileiro requer transf. que .alu.de.o Item n. 60, deverão dirigir-se ao Agên-
de prImeIra praç_a com o praz.o de dez dias vi

Imposto de um terreno vendido a Gervasio Laurindo te dIstrIbUIdor no prazo marcado. rem, ou dele 'conhecimento tiverem ou interessar

Rosa, com. �r�a de 75.000 mt2: a est. Poço da Anta, Paragraf?-único: ----:. Findo o prazo maximo da possa, que, findo êsse prazo, hão de ser arrema

neste mUnIqplO. Como requer. ,ent�ega, as. cotas que nao forem retiradas pelos pri-
tados .por ,quem mais der e maior lance oferecer

?642- IIca Rdu, brasileira requer baixa imposto de m�Ir.?s aqUInhoados ficarão sujeitas a nova distri-
em frente ás portas do Edificio do Forum no di�

agIota. Como requer.
. bUlçao.

3 de Outubro vindouro, ás 10 horas da m�nhã, os
. 7�44-Frederico Bier, brasileiro requer transferen- 9°.) ç>s Agêntes distribuidores fornecerão men-

bens penhorados a Paulo Sohn, na ação Executi-

cla Imposto de uma bicic I e ta' vendida a Frederico salmen te a Secretaría, até quinze de cada mês a
va que lhe m.ove Ricard.o Ranthum abaixo des-

Bosshamer. Como requer. •
relação pormenorisada dos fornecimentos do mês �n- criminados:

'

764Ö-Walter Hertel, brasileiro requer vistoria no terior._Essas relações e os preços do fornecimento 1.)-Seis prensas de ferro, a,:aliadas �m cr.$

aumento de seu predio nO. 99 a Rui'! CeI. Procopio poderao ser examinados pelos interessados na Se- 2.000,00. 2.) Uma Aprensa �e madeIra, avalIada em

Gomes. Como requer.
cretaría. cr.$ 60,00, 3.) Tre� maqumas de ferro, para cor-

7641-:-Ervin Luck, alemão requer I i c e n ç a para
14 10°.) E_nquanto outro preço não for fixado pe-

tar c�arutos, avalIada em cr$ 150,00.. 4.) Três

const�Ulr uma cerca de sarrafos em frente de sua' I� C.or�enaçao de, Mobilização Economica nenhum maqUl�as de empacotar ?harutos, avalIadas em

proprIedade .Cl rua Abdon Batista. Com.o requer. dlstrl�Uldor podera vender arame farpado por preço
cr$ 100,00. 5.) lima maquma de ferro, para cor

·

7648--Max Eggert, brasileiro requer transferencia supenor a Cr$ 125,00 o rolo e Cr$ 9,00 o quilo de
tar tab�co, avalIada em cr� 2.000,Oq. 6.) Duzen

Imposto terreno vendido a Eugenio e Mario Nicolini grampo. Cilda rolo dá direito a. aquisição de O 5110
tas e vmte for!Das de madeIra, avalI:;tdas em �r$

c?m area de 11.880 mt2. aos fundos da rua Proco- gramas de grampos. O consignatário poderá cobrar 3.300,00. 7-.) OItenta ta.lmas de madeira, para Im

pIO Gomes de Oliveira. alem dos preços acima, o transporte da mercado� pressar. charut?s, avalI�.das em cr$ 80,00. 8.) Do-

76.46�Otto E. Kmeger, brasileirô requer
-

transfe- ria do cais ao armazem. . I
ze barrIcas yazIas, avalIadas em cr$ 30,00. 9.) Duas

rencm Imposto dê terreno adquirido de Marta Kcetz- Florianopolis, 20 de Setembro de 1944
mesas, �valIadas em cr$ 60,00. Total cr.$ 7.780,00

ler, com area de 157.159 mt2 a estrada Itapoeu-Han- as) A t C F'lh' � , .
CUJos bens constantes do auto de penhora e

sa. Como requer.
-

.
- r ur osta, 1. o - uec:etarIo da Viação auto de avaliação de folhas dos aut.os da referi-

7647,-José Martinho Hauck, brasileiro requer li-
Obras PublIcas e AgrIcultura. da; ação executiva, serã.o levados em hasta pu-

eença par? estabelecer-se com uma marcendria, a Secretaría da Prefeitura Municipal de Jaraguá blIca de venda � a:reI?ataç,ã:o em primeira praça,

estrada RIO Novo. Cómo requer. .

do Sul, em 25f9l44. . pelo preço avalIaçao, IStO e, cr$ 7.780,00 (sete mil

76.45�Edmundo Hauck, brasileiro requer transfe- LUIZ GOMES - Secretário setec.entos e oitenta cruzeiros). Assim serão os

rencla
.

Imposto de uma bicicleta vendida a A r t u r ref�rIdos bens arrematados por quem mais der e

Hoefner. Como requer. maIOr: lance oferecer, no dia, hora e lugar acima

� .

d p'
. . .

menCIOnados, podendo os mesmos serem exami-

do S�ec[;�8��� a refeltura MUnICIpal de Jaraguá CALOPRESO & CIA.
nados por quem interesse tiver, na residencia do

"'. executa�o, snr. Paulo Sohn, que se acha na pos-
LUIZ GOMES _ Secretano se de �ltos bens. E pa�a que chegue a noticia ao

Fabrica de Aguardente
C.onheCImento de todos, se passou o presente edi
tal que será afixado ;is portas do Forum, no lu-

Estrada Bananal (antiga cervejaria de G. WALTER) gar de costume e publicado pelo jornal local

JARAGUÁ DO §UL "Correio do Povo". Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos dezenove dias do mês de
Setembr.o de mil novecentos e quarenta e quatro.
Eu, Ney Franco, Escrivão .o subscrevi. (assinado)'
Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito. Está con-

fprme .o original, do que dou fé. ,

Jaraguá do Sul, 19 de Setembro de 1944

O Escrivã.o - NEY FRANCO

762�-�ernando Waldrich, brasileiro requer trans
ferencia Imposto de um terreno vendido a A r n o

Class.e�app. com area de 275.500 mt2. sito a estrada
Iaraguä Alto. Como requer.
�550-Alfredo Klug, brasileiro requer licença cons

trUl� um .tapume na. altura de 50 ate 50 crnrs. no Rib.
Garibaldl, na propriedade de Andre Ersching. Como
requer.
7621 =Heleodoro Borges, brasileiro requer licença

para .ex�eutar uma pintura externa de cor verde, e

substituir uma parede de madeira por tijolos nos
fundos da mesI!la, sito a rua Presiderue Ep i I a c i o
Pessoa nesta CIdade Como requer. .

76.28--:-Er:ch Prochnow, brasileiro requer transfe
rencia Imposto de terreno vendido a Henrique Ba
urngarten, com area de 45.000 mt2. a estrada Javali.
Como requer.

76.27 -:-Frederico Blank, brasileiro requer transfe
rencre- Imposto terreno vendido a Hugo Hass com

�rea de 60.000.mt2. estrada R. Luz. Como requer.
7626--F�ed�rIco Haffermann, brasileiro r e que r

rransferencta Imposto terreno adquirido 'de Ida Fritz
Ana e Ema Kamke, com area de 125.000 mt2' a es�
trada Ieregué Alto. Como requer.

.

. 7�25-Ricardo Jacobi, brasileiro requer transferen
ela Imposto de um carro lavoura, vendido a esteta
no Zipf.
7.624-Evaristo Klein, brasileiro requer lic construir

um maosoleo sepultura de Albertina S. Klein inhu
mada Cemiterio Municipal desta cidade. . C�mo re-

quer.
76.25-:-Antonio Waldrich, brasileiro requer transfe

rencia Imposto terreno vendido a Arno Clessenapp,
com area de ·20.000 mt2. a estrada. Iaragué esquerdo.
Como requer.
7629-Etich Helmann, Alemão requer licença pare

remover os restos mortaes de sua mãe do Cernife
ri.o. da Comunidade Cetollca, pera o Cemiterio Mu
nicípal. Como requer.

7620-:-Erich Helma�n, Alemão requer licença para
consrrutr um maosoleo na sepultura de Emil ôell
mann Hellmann, inhumado Cemiterio Municipal de
Corupá. Como requer. .

11 de Agosto de 1944.

O Escrivão: Ney Franco

FAZENDAS, CHAPÉOS,
SEDAS, PERFUMARIAS

E ARMARINHOS

sern primeiro verificar os preços destes
artigos na casa

]aragud �O 8ul
RUA CEL. Ej\'IIL10 JOURD.AN N. 62

Edital ,de primeira praça

A Comercial L'tda.
JÀRAGUÁ DO SUL

-

��m�a�nia �aci��al U� ���llm� I�ira��a,
AGENTES LOCAIS

I
Compramos qualquer quantidade de

cana e melado, aos melhores preços.
1 ..• .• 2x2
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Ass. Comercial e Industrial
.

de Jaraguá do Sul·e O R R E I O O O p O V O"
Caixa Postal, 19 FUN D A D O EM 1919 Telefone N. 39

Assembleia Geral.
Convida-se a todos os snrs. associados para a

sessão de assembleia geral a realizar-se no dia 1°.
de outubro proxlrno (domingo), ás 10 horas da ma

nhã, no Salão Buhr, afim de apreciarem a seguinte.
. ORDEM DO DIA:

1°.) - Admissão de novos sócios;
20.)-Tomada de contas da última gestão;
i)o.)-Ratificação dos éros da diretoria anterior'

4°.)-Eleição da nova diretoria para o período a

findar em 1°. de outubro de 1945.

jaragué do Sul, 18 de Setembro de 1944.
A DlRETORÍA

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

BABADO, SO DE Setembro DE 1944 - STA CATARINA N. 1.243JARAGUÁ DO SUL -ANO XXVI

omundo sintético do futuro
..

que nao se

novos.
Sapatos impermeaveis
_._ gastam - Tecidos

O snr. Ross Harkness.. pécie de lã chamada como madeira. Manguei- ja debrado. Qualquer
publicou a dias um ínte- "aralac", mas o tecido ras de rayon, substítuín- consistencia ou côr po
ressante artigo no "Jor- era de qualidade inferior. do o metal, trouxeram de ser dada a esse cou

nal do Comercio", do Premido pela carência maior segurança no ma- ro, e ele nunca perde a

Rio, referente ao que as de tempos de guerra, um nejo de gasolina de cem côr. Mostraram-me uma

industrias americanas e fabricante de Torento octanas. "Arames" de peça tão macia quanto
canadenses vão apresen- continuou a fazer pes- rayon são enrolados em o mais fino couro mar

tar de novidade no após- quisas, aperfeiçoando a torno dos 'tubos de bor- roquim contudo ele po
guerra, usando materí- "aralac", até que, hoje, racha sintética, usados de tornar-se tambem tão
as sinteticas. ela é mais macia e mais para abastecer aviões. duro quanto o couro de
Diz o articulista: Um durável do que a.lã ver- Com esse material Ia- sola.

ano após terem sido var- dadeíra, sendo emprega- zem-se maçanetas. de O exército
.

descobriu
ridos os nipônicos, as da na confecção de vá- porta, paineis de rádio, um novo gás venoso,
fábricas canadenses es- rias peças das roupas de escovas e cordas. quase milagroso, mas

tarão despejando em nossos soldados, místu- Rayon e celanese são inofensivo ao gênero hu
nossos lares

-

a primeira rada a lã de carneiro feitos de madeira e o mano, o qual, pulveriza
onda de materiais origi- ou à de coelho. Esse a"- -nylon, de carvão. Mais do ao ar livre, matará
nados na guerra. Have- tigo promete um Iormí- surpreendente ainda são insetos numa area de 3
rá sapatos impermeaveis, dável mercado para os alguns dos novos plastí-j milhas. Este gás tornou

que não se gastam, com produtos de leite do Ca- cos feitos de resinas sín- suportável a vida para
um brilho que resistirá nadá, quando vier a paz. téticas, das quais o ál- os trabalhadores da es

à passagem dos tempos; Quando os nipônicos cool é base importante. trada do Alaska e, de
meias mais finas e mais cortaram os nossos for- O álcool pode ser fabri- pois da guerra. protege
duráveis; tecidos novos, necimentos de seda na- cada de trigo, batatas, rá as lavouras contra as

que não se rasgam nem tural, tornou-se necessa- serra gern e lixo. pragas de gafanhotos.
se enrugam, numa gran- rio achar um substituto Os sapatos não nas- Os lavradores hão de
de variedade de côres para a confecção de pa- cem nos bosques, mas ficar interessados, tam

novas, para costumes e raquedas. E o nylon pro- poderão em breve bro- bem, numa nova cêra,
vestidos; linóleos que vou ser o melhor. Toda-· tar nas plantações de que evita a ação da Ier
serão pulverizados sô- via, nylon estava ainda cereais. Devemos agra- rugem sôbre os metais.
bre o assoalho, como se na infância, e o melhor decer ao exército por Este produto foi criado,
fossem tinta, e que não que se conseguia obter isso. As Iorçes armadas por. um dos maiores fa
se gastam nem necessí- ainda não era suficiente- pediram melhores sapa- bricantes de cêra de
tarn encerramento; pa- mente bom, quando uma tos para os soldados ca- assoalhos, para as Iôr
peis de parede, de gran-I vida humana pendia de nadenses - sapatos que ças do General Mongo
de beleza e durabilidade fios. Aperfeiçoou-se o fossem impermeaveis a mery em ação na Africa.
e de fácil aplicação. nylon, então, e novos te- gases venenosos, à pro- Untada no metal, esta
Matérias sintéticas e cidos foram criados. de agua, de maior dura- cêra penetra em seus

metais leves são conju- "Como resultado disso ção e mais coníortaveís. poros. Não é visivel nem
gados em mais de 50.000' as mulheres, depois da E o exercito conseguiu- perceptível, nem pode
artigos, no esforço pela guerra, terão meias mais os. ser retirada: no entanto, Material Escolar
vitória. O avião plástico finas e mais duráveis do Uma Iírma de Shawí- protege o-metal contra tem sempre em stak
"Mosquito" é provido de que nunca", prometeu nigan está fazendo as a ferrugem. poderá subs- LIVRARIA AVENIDA
um motor de metal leve. Garbutt. solas, que podem ser tituir a tinta que cobre
O automovel plástico do Os novos usos de ray- descritas, como sendo os tratores e outros ma-

futuro terá "carroserie" on formam legião. Este "um composto de retina quinismos agrícolas e,
e motor do mesmo me- material póde ser trans- de venylite e de um plás- provavelmente, todas as

mo tempo. Os rádios pa

tal. formado na mais fina tíco". Estas solas são tão Ierramentas de metal do ra uso civil, depois da

Antes da guerra, os das linhas ou moldado I flexíveís quanto o cou- futuro virão untadas com guerra, poderão ser mais

cientistas europeus ti- num sólido bloco. Póde ro e tão resistentes quan- ela. caros, porém serão mais

nham descoberto uma ser despejado numa Iôr- to pneumaticos. Segun- . O Canadá é um dos seletivos, quese sem es

forma de fabricar, com ma e amolecido para do afirma o seu Iabrí- maiores produtores do tática, menores e· mais

leite desnatado, uma es- soldagem, ou torneado cante. as mesmas não mundo de radias para simples. Os novos rádios

são afetadas pelos álca- fins militares. E os enor- portáteis, ou sejam aper-

1· tes oxí feiçoamentos do "walkie
EMPREZA SUL BRASILEIRA DE ELETRICmADE S/A. IS nem por agen es OXI- mes progressos conse-

talkie", serão realmente
.

_ dantes, bem como pela guidos neste campo em

Departamento de Construções Novas maior parte dos àcidos breve estarão ao alcan- portáteis e de muito me-

- ínorganíc os pela agua e ce do publico. Cada tan nor consumo de bateria.
REPRESA de REGULARIZAÇAO do RIO BRACINHO '

.

,. A f d C
M
...

d J' '11 pelo alcool. que tem um rádio. O a-
á

s lo�es�as o ana-

umcipro e omvi e Esta mesma firma Ia- parelho deve ser com-
d coustítuírão, n!l ve�-

brica um couro artiíí- pacto, resistir aos maus dade,a n?ssa malar. p
cial que .possue todas as tratos, devendo, contudo, I queza, pois 9ue � .Clen
qualidades das referidas ser tão seletivo que pos-

era descobriu utílídade

solas e é, além do mais, sa sintonizar em uma on- para toda� as partes da

extremamente forte e da desejada entre deze- árvore, ate para sua caso

altamente resistente aos nas e dezenas de tan- caA· f Ihrasgões, abrasão, etc. ques próximos, que es-
s o as servem pa

Não se esfola nem se tejam irradiando ao mes-
ra fabricação do álcool,

quebra, por mais que se- o qual, por sua vez, pro-

,.

Lede o que
Affirma

UM MEDICO DE GRAN
DE NOMEADA E DE
GRANDE CLIENTELA EM

PELOTAS, O ILUSTRADO
CLINI( �O DR. RASGADO.

Atesto que tenho empre
gado com grande apro .eita
mente o PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE,
preparado na Farmacia Se

queira, nas molestias du a

parelho respiratorio Corr;
tada espontaneidade dou o

presente atestado, porque, de .

longa data, dou preterencia
a este preparado, pelas con

tinuas vantagens colhidas

quer na clinica hospitalar.
que na domiciliar.

É UMA DOENÇA eRAvls.IMA
MUITO �ERlfilOSA �ARA A FA
MÍLIA E �ARA A RACA. COMO
UM BOM AUXIUAR NO TRATA
MlENTO DhSE GlRANDE PLAGIELO

USE o

IUtillll]I:lHffl];IIM
A· SiFIUS SI! APRESENTA SOB

INÚME_ I"ORMAS. TAIS COMO:

REUMATISM.

ESCR6FUL.AII
ES..INHAS

FfSTUL.AII
úLCEIIIM

I!CZEM_

P'EIIIIDAS

DAIIITRCM

MANCHA.

II ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ '1 ANOS

VENDE-SE EM TODA �A"TE •

--------------,------

DR- RASOADO Uma
hrma reconhecida pelo no- preclza-se, paga-se bem.
tario A. E. Fidher,

Informações neste jornal
Licença N. 5 I 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.

boa
empregada,

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

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

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

Casa Real
defronte o eine Buhr

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

PRECIZAM-SE de
OPERARIOS

- Para Excavações
Informações nas Distribuidoras da Empresul em

Joinville, Jaraguá do Sul, Serra Alta, Mafra/Rio
Negro, Tijucas e Emprêsa Luz e Força de São

3x1
Francisco S/A.

Hospital "São José"OsAs .�
FILHAS· DE MARIA CONGREGADOS

CONVIDkM
Festadia 8 de Outubro

Importancias subscritas no "Livro de Ouro" para o "Raio X".

Importancia já publicada Cr$ 10267,00
Companhia de Seguros «Atalaia» 200,00
Sr. Herminio Cardóso 50,00

Total Cr$ 10.517,00

A subscrição continua aberta, podendo as

ímportancías serem enviadas ào sr. Arnoldo L.
Schmitt ou na -g:erencia desta folha, ao sr. Leo

poldo Reiner.

- -
- -

duz um plástico de resi
na sintética. Das melho
res partes do tronco é
feito o plyvood. A serra

gern, as raizes, a casca

e outras sobras são trans
formadas em farinha,
misturadas com cola, for
mando um "plástico de
madeira", mais resisten
te do que a madeira co

mum, impermeável à hu
midade e impenetrável
às termitas.

ESTA;fÍSTICA
A Agência M. Estatís

tica de Jaraguá do Sul;
vem por meio deste, a

gradecer penhoradamen
te pela proficiente cola
coração das autoridades
policiais deste municí
pio, professores estadu-

I ais e municipais, comer
ciais, indústriais e par
ticulares no rápido ser-

viço do recenseamento

agro-pecuário, determí
nado por S. Excia. Sr.
Interventor do Estado.
Jaraguà do Sul, .30 de

setembro de 1944.·

Emilio da Silva
Agente

em b'eneficio do Salão Paroquial
Bebidas, Café, Doce, Churras

co, Rifas etc.
pela Diretoria

LUCILLA EMMENDOERFER
Presidente

pela Diretoria
ANTONIO SCHMITT

Presidente NUNCR EXISTIU IGUI=IL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES.
C O C E I R-A 5,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguâ do Sul, 50 de SeTembro de 1944-----------------------------------------_----------�-
___4:_a_._pa gina

Militar deJ. Ä.
. .

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

Edital de LeilãoCure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito da

Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa Ca-
tarina, Brasil, na forma da Lei, etc. _

Jaraguá do Sul Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil do 10. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil, farmacia NovaLeva-se ao conhecimento dos reservisras abaixo

relacionados que, se não retirarem os repetívos cer
tificados dentro de 50 dies da data da publicação
de seus nomes nesre jornal, serão os mesmos de
volvidos a Chefia da 16a. C. R. em Florianopolís.

Iaregué do Sul, 50 de Setembro de 1944
ARTUR MÜLLER - Secr. J. A. Militar

FAZ SABER aos que o presente edi t a I
de leilão com o prazo de dez (10) días virem, ou
dele conhecimento tiverem, ou Interesser possa, que
findo esse prazo, há de ser arrematado por que m

rnais der e maior lance oferecer, no proximo dia 10
de Outubro, as 11 horas da manhã, em frente as

portas do Edificio do' Forum, o bem penhorado a
MARIA BANKHARDT, ne ação executiva f i s c a I
que lhe move a Fazenda Municipal, a saber:
Um terreno sito em Ribeirão dos Hungaros, con

frontando ao norte com o Ribeirão das Pe d r a e,
ao sul com o Ribeirão dos Hungaros, a leste com
as de Albano Rosa, e a oeste com as de quem de
direito, com area de 59.052 met r o s quadredos,
avaliado em Cr$ 500,00, -

cujo bem constante do auto de avaliação e edital de
folhas dos euros da referida ação executiva, será
levado em publico leilão de venda e arrematação em
hasta publica, pare pagamento dos impostos devidos
á Fazenda Municipal. Assim será o referido bem
arrematado por quem mais der e maior lance ofere
cer, no proximo dia, hora e lugar acma menciona
dos, podendo o mesmo ser examinado por quem in
reresse tiver, no lugar Ribeirão dos Hungeros, onde
se acha localísedo dito bem. E para que chegue a

noticia ao conhecimento de todos se pessou o pre
sente edital que será afixado às portas do Forum,
no lugar de costume. e publicado pelo jornal local
"Correio do Povo", que se edita nesta cidade.
Dado e passado nesta cidade de Iaragué do Sul,

aos vinte e rres dies do rnes de Setembro, do ano
de mil novecentos e quarenta e quatro. - Eu, Ney
Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereira
Oliveira-Juiz de Direito. Está conforme o original
do que dou fé.

Iaragué do Sul, 25 de Setembro de 1944.

O Escrivão: Ney .Franco

Faz saber que compareceram
no cartório exibindo os documen- de ROBERTO M. HORST
tos exigidos pela lei afim de se
habilitarem para casar-se: a que dispõe de maior

EDITAL N. 1.414 sor-timento na praça e ofe-
Zenon Osei Persch e

rece seus artigos á
Relação dos Certificados de Reservista em po- Cacilda Demetria de preços vantajosos.

der da Junta pare entrega aos lnterressados. Braga. Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUAArnoldo Schünke, Arnold ôchrnídr, Alberto Lar- Ele, brasileiro, soltei- ..

son, Alberto Krehnke, Alvino ôchulz, Alvim Ziese, ro, comerciario, residen- .:.=;:
..

Alvino Carlos Krueger, Alfredo ôcheldach, Alfredo te em Curítíba, Estado L"
I

�Rupre�ht, Alfredo OUo Rahrbacher, Alfredo Gustavo' do Paraná, filho de An-, IVfOS copia oresFrederico Kickhöfel, Alfredo Carlos A. A. Kuchen- dré Persch e de Pela-
becker, Alfredo Frederico Paust, Alfredo Wakerhage, gía Persch. Ela, brasilei- Recebeu "Tipografia Avenida"Artur Toro, Arthur Tietz, Artur Zenke, Augusto Latz- ra, solteira, domestica, __� _

ke, Aloisio Lauderrio Freíberger, Adão' Mokwa, AI- residente neste distrito, VAR IZESbano Konell, Adolfo Strelow, Adolfo Rux, Antonio filha de João Fernandes
Jagielski, Antonio Ferreira, Antonio da Silva Alfon- Braga. e de Adelina \'

so Hornburg. Alfonso Kuehn, Arno Persch, ßerroldo Agostinha de Braga, EM SENHORA·S
Gnewuch, Bertoldo Lehnert, Bernardo Behling, Bern- 21-9-1944 E HEMORRÓIDaS EM GERBLhard Prochnow, Carlos Darme, Carlos Rubin, Carlos
Horongoso, Conrado Behling, Damiano Breinack,
Eugenio Zicke, Ewaldo Baier, Erich Zuelow, Erich
Müller, Ervin Ramthum, Ervin Henrique Max Krue
ger, Ervino Siewert, Ernil Pegel Emilio Kannenberg.
Emílio F. Alfredo Holz, Ernesto F. G. K!emann, Er
vin Behnke, Erich Poerner, Erice Hoffmann, Eucli
des Maffezzolli, Floriano Olska,' Frederico ôteroskl,
Frederico Poerner Gustavo Boddenberg, Gustavo
Friedel, Gustavo Karsten, Guilherme Bassenl, Gui
lherme Ernesto Duwe, Guilherme Pressiní, Harry
Viebrantz, Hermann Koch, Helmuth Briese, Hellberto
Raduenz, Heinrich F. O. Hafermann, Henrique Pan
gratz, Henrique Bast, Henrique Fischer, Henrique
Gonçalves Sobrinho, Henrique Fernandes Klok, Jorge
F. C. Hornburg. João Moquatr, 'João da Rosa, José
Fodi, José Mocken, José Schwarz, José Cardoso,
José Weiller, Leopoldo Volkmann. Leopoldo ôchrnldt,
Leopoldo Schuster, Leopoldo Erdmann. Max Laube,
Maxinlei Felisberto G, Lenzi, Oscar Peterson, Oscar
Karl Friedrich Mílbrarz, Orto Buttendorff, OUo Ra·
duenz, Paulo Kuester, Paulo Guilherme Carlos Mül
ler, Reinhard Maske, Ricardo' Fischer, Ricardo Wa
kerhage, Richard Meldola, Roberto Milnitz, Roberto
Bachmann, Rudolfo Geisler, Waldemar Oscar Hauer
han, Walter Poerner, Walter Borchardt, Vicente Vic
torio Pereira, Willy Maes, Willy ßahr, Willy Glase
nepp, W,illi Alberto' Kath, Willi Kerisensky.

Novo Tratamento sem OperaçãoEDITAL N. 1415
ApósIongos estudos loi descoberto um

Alfredo Grützmacher medicamento vegetal para o tratamen-

e Clara Joana Anna Bol- to com ótimos resultados de varizes,
que prejudicam a circulação venosa.

duan Esta medicação, na dose de três colhe-
res das de chá ao dia, em água açucaEle, brasileiro, soltei- rada, restitue às pernas o seu estado

• normal e a belesa estética. Em idêntica:cO, açougueIro, nascido dose debela os males causados pelos
em Jaraguá do Sul, do- mamilospemoidários internos e externos,

inclusive os que sangram. Não encon
miciliado J

e residente trando nas farmácias ou drogarias, peça
t di t

.

R' diretamente ao depositário: cx. POSTALnes e IS rito em 10 1874 ,(um-oito-sete-quatro) - São Paulo,

Cêrro, filho de Guílher- HEMO-VIRTeS (líqUido)me Grützmacher. Ela, 1_, _

brasi.leira, soIteli'a, do- PREFEITURA MUNICI-mestíca, nascida em Co-' .

rupá, -munícípío de Ja- PAL DE JARAGUA DO
raguá do Sul, domicilia- SUL
da e residente no distri
to de Corupá, no lugar
Pedra Amolar, filha de
Ricardo Bolduan e de
Ana Gaulke Bolduan.

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durante o cor
reute mês de Setembro, ar
recada-se na Tesour-aria
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do .Sul e na
Intendencia de Corupá,
o imposto sobre Indus
trias e Profissões; relati
vo ao 20, Semestre.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

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

ra Municipal de Jaraguá
do Sul,4, de Setembro de
1944.

O ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A
'E para que chegue ao conhe

cimento de todosmandei passar o

presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.

Si alguem souber de algum
impedimento, acuse-o para os

fins legais.

lOMBRIGUEIHA MINANCORA,
Verrnitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
�ERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

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

i ernedios

Compre roje mesmo urna LOMBRlGUEIRA
MINANCORA para o SP).l tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

ARTUR' MÜLLER, Oficial

E Ia

???COnOmlSar •••
.

, FRACOS E AN�MICOS I

Tomeml
VINHO CREQSOTADO
'SILVEIRA"

� 1.pl8lM1_ ,. -=

� To••••

�� Re.friado.

����' Bronquit••
';:::_- E.croFulo••;;?'.
� Convalescença.
NHO CREOSOTADO
UM GERADOR DE SAÚDII.

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

Casa Antônio Tobias
IFIiF' Esta Caso 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.

/ Vendas somente a dinheiro /
Especialidade em Artigos para Homens -

SEMPRE NOViDADES
Mantem sempre em estok tecido popular

- jOINVILLE
----------------,-,-------------------------

,-------------------------,---------------�

EM JOINVILLEF. VOSGERAU
procure

HOTEL' TROCAD:ERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÖES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL,. BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY)\'. 185

Tesoureiro

� _..�

AID)(())KJF JHIIEIR<J�L §CJHI1[Jl1fl1EChegou a ocasião de comprar barato - Economisern mais de 20% fa
zendo suas compras nesla casa. RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGui DO SUL

R PRES, EPITÁCIO PESSOA, 652 - JARAGUÁ DO SUL

FABRICA DE MÓVEIS EM GERAL
FORNEOE MOBILIARIOS

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

DORMITORIOS,

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

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Anunciem nesta folha Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

)
(

.

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 .:._ Tel. 34
Re,;idencia: Benjamim Constant, 136 _:_ Te!. 12

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

Cimento e

Milho
a a
Fabrica de Moveis Estofados

I

"GRPZEIRO"
Procure transformar �m�im� seu lar num maravilhoso

e elr:ga�te mundo, cheio � �� � de encantos, beleza e

elegancla, usando os
" maravilhosos e modernos

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

Fabrica de )Ióveis CRUZEIRO,
fabricados em Jaraguá do Sul

-

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

FONE 45
,

-

FERRARiA
Fabricação de Ferr'�nl'elltas Agdcolas:

SEGAS, ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183 RECEBEU E OFERECE

J A R A G U A
fngen�o R H U U�a.

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

afECÇÕES DO

COURO CABELUDO.
TÓNi;CO CAPILAR

POR' EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edital de Leilão

I Io Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito da CALÇADOSComarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca-
tarina, Bra;�;aS:�:Rd:o�e�u:t: presente edi t a I I R G Ode leilão com o prazo de dez (10) días virem, ou -�- ---

dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, que
.findo esse prazo, há de ser arrematado por que m .

mais der e maior lance oferecer, no proximo dia 10
de Outubro, as 10,30 horas da manhã, em frente as

portas do Edificio do forum, o bem penhorado a SÃO OSANA BANKHARDTj. na ação executiva f i s c a I
que lhe move li fazenda Municipal, a saber:
Um terreno sito em Ribeirão dos Hungaros, con
frontando ao norte com o Ribeirão das Pe d r a s,
ao sul com o Ribeirão dos Hungarós, a leste com Produto da:
as de Albano Rosa, e a oeste com as de quem de
direito, �com area de 59,052 met r o s quadrados,
avaliado em Cr$ 500,00,

cujo bem constante do auto de avaliação e edital de
folhas dos autos da referida ação executiva, será
levado em publico leilão de venda e arrematação em
hasta publica, para pagamento dos impostos devidos

I
á fazenda Municipal. Assim será o referido bem
arrematado por quem mais der e maior lance ofere-
cer, no proximo dia, hora e lugar acima menciona-

_ I _dos, podendo o mesmo ser examinado por quem in-
teresse tiver, no lugar Ribeirão dos Hungaros, onde. ;. • ..
se acha locallsedo dito bem. E para que chegue a
noticia ao conhecimento de todos se passou o pre
sente edital que será afixado às portas do forum,
no lugar de costume, e publicado pelo jornal local
"Correio do Povo", que se edita nesta cidade.
Dado e passado nesta cidade de Iaragué do Sul,

aos vinte e tres dias do mes de Setembro, do ano
de mil novecentos e quarenta e quatro. - Eu, Ney
franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereira
Oliveira-Juiz de Direito. Está conforme o original
do que dou fé.

Iaregué do Sul, 25 de Setembro de 1944.

O Escrivão: Ney Franco

CORREIO DO POVO Jaraguâ do Sul, 50 de Serembro de 1944�---------------------------------------------------=--

EDITAL --

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 trinta
dias, cita a todos os interessados para os termos
de um protesto requerido por B E R N A R DO
G R U B B A, nos termos da petição adiante trans
crita, e seu respetivo despacho r- PETIQÃO 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 ignorados 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 ·n°. 1956/1817, com a área de
mais ou menos 174.000 ms2, e limites com o Rio
Itapocusinho, terras do Domínio Dona Francisca,
de Julio Lucio e de Eugenio Bolomini, mais não
podendo fàzer 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 rieste 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 construções mencionadas, fa
zendo outras novas, e aumentou consideravelmente
as benfeitorias e plantações, fazendo pastos, cercas
e plantando canas, bananeiras, etc. Além disso, como
já tivesse, com o compromisso de venda feita por
Gertrudes Bernhardt, garantida uma margem do
Rio Itapoeusinho, quiz o Suplicante aproveitar a

força hidraulica do mencionado rio e com este fito
organizou a S I. 1. L. que adquiriu mais terras
'marginais ao rio em referencia. Acontece porem,
que segundo consta ao .Suplioante, 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 "Correio 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. SCHMITT. Assim. parece evidente
que Gertrudes Bernhardt não tenciona cumprir os

compromissos assumidos 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
contra a Suplicada, si esta deliberadamente não
cumprir os seus compromissos, ou quem de direito,
para que responda pelo que fôr de Justiça. Nestes
termos o Suplicante requer a citação da Suplicada,
por carta precatória para a Oomarca de S. Paulo,
no Estado do mesmo nome, assim como a file Ar
noldo L. Sehmitt, nesta comarca Requer, outrossim,
que se publiquem editais que contenha o inteiro
teôr deste protesto, na forma da lei, pelo prazo mi
nimo 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 trarísacionarem a respeito do terreno, ratificação do recibo retro referido. e) prova do paem referencia com Gertrudes Bernbardt ou Arnoldo garnento da taxa Judiciária. f) Um recorte de [orL. Schmitt. Pede mais que, preenchidas as forma- nal com uma declaração firmada por Arnoldo L.lidades legais, lhe seja o processo devolvido,. inda- -Sehrnitt. A petição transcrita levou. do dr. Juiz opendentemente de traslado, para servir de doeu- seguinte DESPACHO:-A Como requer. Em 13-9-44.manto. Oom o valor de cr.$ 1.000,00 para efeitos (assinada) A. Oliveira.-E para que chegue ao cofiscais. N. T. P. D. Jaraguá do Sul, 11 de Setembro nhecimento de todos a quem interessar possa, mande 1944. (assinada) Paulo Medeiros. Coladas quatro dou o doutor Juiz expedir o presente edital queestampilhas estadoais de um cruzeiro , cada uma, e será publicado pela imprensa, e afixado no lugaruma de um cruzeiro, da taxa de Saúde, devida- de costume, ás pörtas do Forum Dado e passadomente inutilisadas com data por extenso, assinatu- nesta cidade de Jaraguá !!lo Sul, aos quatorze diasra e a data abreviada: 11-9-44 repetida quatro ve- do mês de Setembro do ano de mil novecentos ezes. Acompanham a presente os .seguintes doeu- quarenta e quatro. Eu, Ney Franco, Escrivão o subsmentes: a) Um instrumento de pro�ração outorga- crevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Dida a fls. 9 do Livro 18, no Cartorio do Tabelião reito �Está conforme .o original, do que dou fé.Local. b) Uma publica-forma de uma declaração
firmada por Gertrudes Bernhardt. c) Um credito Jaraguá do Sul, 14 de Setembro de 1944

.

firmado por Morgenio Ribeiro e senhora. d) Uma 3x2 O escrivão - NEY FRANCO

CASA BYLAARDTI
o Paraíso das SEDAS e
- TECIDOS FINOS -

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

C A S A BY�AARDT
RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO-

IDERNA
E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS

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

::::.:.: : ,.

�.�::::

li Oficina Eletrica li
:: Enrolamento de motores dínamos e ::
ii transformadores. ii
ii !i
11 Concerto de radios, aparelhos ultra- 11
ii violetas, ferros, fogareiros e demais ii
II aparelhos eletricos. H:: ::

11 Heinz Kohlbach 11
11, Rua Presidente Epitacio Pessoa, 1287 11

!!::�i::::::::::::::::::::::::::::::::::��:�:�:��:::��:::�:�:�::::::::::::::::::::::::::::::::{?�l
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MELHORES
E MAIS BARATOS

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGUÁ DO SUL
SANTA OATARINA

Caixa Postal, '11 -1-

Banco Indllstria 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 O»

Matriz: I T A J A Í
FILIAIS BM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGBNCIAS BM: Jar�guá, C�çador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rl<;> do
Péixe, São Francisco Tubarão, Porto União e Canoinhas,
SUB-AGBNCIAS BM: l�daiaI, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas.
BSCRITORIOS BM: Concordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguã, BM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulas de expor
tação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,
ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição. sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias \ '20jo
Com avise previa (retiradas diarias até

1.000,00) 3 %

Depositos Populares Limitados (até 10
mil cruzeiros) depositas iniciais a

partir de .20,00 subsequentes a

partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

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

Deposite as suas economias no

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

H O R A R 10: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14,ás 15

Sabados: Das 9 ás 11,00

Clube H I P I C O .I.raguã
.....",....",.....",....",��....,.."",.,.�����
Resultado das corridas do dia 24 do corro
.........................
DESAfIO: Llrnão.. de propriedade de Anastacio de

S!Í, com Lipo, prçpriedade de Bruno Besecke. Dota
çao: e-s 2.000 00;
Ganhou Limão, rateando Cr$ 17,00.
1. pareo: Perigoso, de Alvino Hadlích - Serelepe,

de Artur Reif -Rebos, de Roberto Horst e Grilo, de
Gerherd Bretthaupt. ' Dotação Cr$ 700,00 e' 200,00.

-

Vencedor: Serelepe, e em segundo lugar Grilo.
Poules simples: 25,00: dupla Cr$ 60,00.
2. parco: Lipo, de Bruno Beseke, Limão, de Anas

tacto de Sá, Vitrola de Bruno Beseke e Mimosa, de
João Emendoerfer Dotação de 2.000,00 pera o 1. e

400,00 pera o segundo colocado. Vencedor: Vitrola
de Bruno Beseke, e em 2. lugar: Limão. Pau I e s

Simples 15,50 e duplas 16,50.
.

O movimento total de poules foi de Cr$ 5.445,00 .

�l!nhDril! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em
sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Produtos da ICCM S.A_ Blumeneu
Contra ne- de Cabeça T I!rminól- termina a dôr

L Alameda Rio Branco .- Oaixa po�,.t_al_,_4_7__� ... • .. .JAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 Telefone N. 39

- JARAGUÁ DO SUL

fUN D A D O EM 1919

STA CATARINA - N. '1.243ANO XXVI SABADO, 30 DE Setembro DE 1944

I����,O������• J. rnl �ruoersarias � L O C a i s i
A 25 do corrente com- .�� o�

plerou seu aniversario a

menina Isoldi, filha do sr.

João Lucio da Costa.
A 26 o sr. R i c a r d o

Pieske.
A 27 o sr. Alberto To

melin, professor, residente
em Cor u p á.
A J9 a sra, Ana Pieske

esposa' do sr. R i c a r d o

Pieske e a sra. Leticia D.
Schiochet, consorte do sr

Clemente Shiochet.
Amanhã comemora seu

natalicio, a senhora Hilda
ôrulnsky, esposa do snr.

Silvestre ôtuinsky.
Dia 2 de Outubro, verá

passar mais um ano a

senhorita Ml\RTA HORST
filha do sr. Paulo HOJ"st,
comerciante em Estrada
Nova.
Ontem registou a data

natalicia da me n i n a

Jeanette, filhinha do casal
Sergio Thomsen.
A 6 de Outubro marca

mais um ano aniversario
do nosso prezado amigo
e leitor Sr Roberto Horst
proprietario da acreditada
Padaria Corôa.
À todos os dist i n tos

aniversariantes, parabens I

Caixotes
Vasios

- Vende-

Tipografia Avenida

Correio do Povo. Como ja
tivemos oportunidade de
noticiar, os anuncios pa
ra o numero especial
que iremospublicar quan
do da visita oficial do
sr. dr. Nereu Ramos, dig
no Interventor Federal
a este municipio, quan
do "na 2a• quinzena deste
mês virá inaugurar di
versos melhoramentos
municipais, devérão es
tar na gerencia até o

dia 15 de outubro.

Efeitos da Estiagem. Devi
do a longa estiagem, não
haverá energia eletríca
diariamente, atê a pro
xima segunda-feira. A
noite a iluminação pu
blica e particular fun
cionará das 18 as 24 ho
ras. As industrias não
poderão funcionar.
Felizmente a Empre

sul ja iniciou a constru
ção de um novo reser

vatório, devendo, assim,
dentro de um ano, estar
remediado o mal.
Interessante é o feno

meno que se está pas
samJo no reservatório da
Empresul, em Bracinho,
onde estão morrendo to
dos os peixes e sapos.
Dentro de uma semana,
contou-nos pessoal dali,
foram ajuntados e enter
rados mais de 5.000 pei
xes.

Doloroso Acidente. No dia
25 do corrente, um filhi
nho do sr. Frederico
Schattenberg, de 3 anos

BICICLETAS

'E para que chegue ao conhe
cimento de todosmandei passar o

Edital N. 1.416 presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde

Ele, brasileiro, solteiro, será afixado durante 15 dias.
lavrador, nascido em Blu- Si alguem souber de, algum
munau, neste Estado, do- i!llpedim�nto, acuse-o para os

mlciliado e residente no fIOS legais.
distrito de Guaramirim, ARTUR MÜLLER, Oficial
sendo filho de Wilhelm
Conradt e de Eva Wen- ��!!!!II'!!!!"!!!"!"!!!"!"!!!"�!!!!II'!!!!!!!II'!!!!!!!II'!!!!"!!!"!"!!!"�!"!!!"!!!!II'!!!!!!!II'!!!!!!!II'!!!!!!!II'!!!!!!!II'!!!!!!!II'!!!�
dling. ii CLINICA DE OL�OS - OUVIDOS - NARIZ E' GARGANTA DO ii
Ela,' brasileira, solteira, :: ::

��;�ád��, S�f,ci��r:idj3� ii CO�N�·D;;!�!L:!NO��c��os ii
e residente neste distrito, ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ !1
no lugar Itapocu s i n h o, :: (:::: «RUA GBRONYMO COELHO, '42» ANTIGO HOTEL WEIS ii

!I • .Joinville - !!
:: ::

Bar Catarinense
- Convite -

PAUL CONRADT E WAlll ANA
TECLA BERNER

Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil do 1°. 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:

Festejando-se á 4' de
Outubro proximo, das
18 às 20 horas, símulta
neamente a espedida
do ex-proprietario e to
mada de posse do novo

dito, convidamos a todos
os nossos amigos e fre
guezes para este ato.

Procopio P. Lima ir.
i

Max FieDler

de idade, foi entrar na
casa paterna por uma

janela, onde, do lado de
dentro, estava um foga
reiro com uma panela
de agua a ferver. O in
feliz menino, ao saltar,
entornou o vasilhame,
tendo a agua lhe cober
to o peito, ocasionando
lhe a morte poucas ho-
ras depois. ---.---.....---

Enlace Matrimonial. Hoje,
em Blumenau, terá lugar
o enlace matrimonial da
senhorita Renate Stamm,
filha do casal Gustavo
Stamm, diretor da Em
presa de Luz e Força
daquela cidade, com o
senhör Lotaria Stueber,
comercíarío em Curitiba.

Visita Ilustre. Esta sema
na esteve em Jaraguá
do Sul o sr. Ramiro Eme
reciano, Chefe do Tra
fego da Linha São Fran
cisco.
S. S. veio ao nosso

município para pessoal
mente verificar a eapa-

sendo filha de Guilherme
Berner e de Lídia Rapp
Berner. "C�RRflO do POVO"27/9/44.

OSCAR waCKERNAGEL E / WANDA
VOLTOLINI

Edital N. 1.H7
Ele brasileiro, solteiro,

tecelão, nascido em Blu
menau, onde é domiciado
e residente, filho legitimo
de Carlos Wackernagel e

de Adele Kirsten.
Ela, brasileira, solteira,

domestica nascida neste
distrito, domiciliada e re

sidente nesta cidade, sen

do .filha legitima de Ange
lo Volrolínl e Gertrudes
G. Voltolini.

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

JARAGUA DO SUL
Estado de Santa Catarina
ASSINATURA ANUAL
Cr$ 25�OO

DIR. RESPONSAVEL

a R T U R M ii l LER

, REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

DIR. COMERCIAIS
WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINER

28/9/44.

Um presente
<,

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

fia Avenida.

cidade exportadora das
nossas industrias e co- ,-------------,-------�

mercio, assentando o Dr. Lúcio Coppêa
pronto escoamento das

ADV .-GADOmesmas dentro das pos- 'U'

sibilidades da linha fer
rea que administra.
Em companhia de um

grupo de índustríals e

comerciantes visitou ele
diversas indUstrias, ten
do almoçado em compa
nhia dos mesmos.

,Diante dessa verifica
ção, espera-se dentro em

breve a normalísação do
escoamento dos produ
tos armazenados ja de
ha tempos nos diversos
armazéns da estrada e

particulares.

o SABÃO

,

A Casa Lofhar Sonnenhohl
Oferece a preços baratissirnos e vende a prestações
rner:--sais desde Cr$. 50,00, os seguintes artigos:

RADIOS

I
B E L
PHILCO

marcas L I N C O L N
CRUZEIRO

MATERIAL ELÉTRICO

Ternos Feitos
I

Capas'deGarbardine
I

Caserniras
I

S e das
I

Tecidos emGeral

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

tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços 16ra da

comarca de residencia.

Residência: J O I H V I l l E - Rua Dito Boehm H. 210 - Fone 333.

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

Dr. W'aldemiro' Mazureehen
e.IA DI S.'BE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

. Raios Intra.vermelhos e azuis .

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

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA, PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Diretor l'tlédico do Hospital "ão José"
ATENDE CHAMADOS A QUA�QUER HORA

I ��;��@!8�@ii§I:€!l$����@§I�@IilI

�........................................ ,

Clinico .de OI�os, Ouvidos, "Driz, 6uruuntu
Dr. Arftlinio Tavares

Professor Catedratico de Biologia do lnstittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos do especialidede no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor Oavid Sansen, no Rio de Janeiro.

Ex.lnterne, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

I
for�ado pela faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
'BL U ME NAU STA. CATARINA
•

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

"Virgem
,

fi 5P e a i Cl Ii d Cld e ,it'

da elA. WETZEL IN'DUSTRIAL
,--------------------

Joinvile (Marca Registrada) s�ß�� 'i/Re!""•••

ESPECIALIDADE

•

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

,�\)ÄO VIRcl:>
.J �DA�.ç�

,

(�WETZEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


