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Onde estará Hitler? - A guerra - Bonus

guerra. - Cristo nas escolcs. etc.
Exterior

Não ha muito tempo, foi lançada a idéia
de se vir a cultuar, passadas as agruras désta
época lúgubre, a memória dos primeiros sol
dados que tombaram no campo da honra, ao
iniciarem-se as primeiras refregas das gran-.

des operações militares, precursoras da vitó
ria final e definitiva.

Sem duvida, o culto dos primeiros solda
dos, será uma das mais justificáveis manlies
tacões de reconhecimento' aos herois desta
cruzada pela liberdade.

Muito mais lógica e mais humana do que
a idéia gerada na guerra passada, do culto ao
soldado desconhecido, denota ela um aperfeiçoamento geral na organísação dos exércitos,
e uma acentuada preocupação em valorísar-se
cada vez mais o homem.

Não morre mais ninguem anônimamente.
Os nomes dos heróes - cada soldado é um he
róe - que tombarem, no 'campo da luta, serão
inscritos nas páginas da história e representarão um valor inestimavel à acrescer o pa-trimônio de glória das pátrias. ,Os soldados incumbidos das prímeíras tarefas, aqueles que fizeram calar metralhado
ras a custa de seus próprios corpos, demons
trando assim maior heroismo e bravura do

. que os espartanos das Thermopylas porque lu-
taram a peitos descobertos, na ância inconti
da de tapizar com seus corpos indómitos a
estrada da Vitória, são dígnos do culto ídealí
sado pelo coração e pelo cerebro de Mauri
cio de Medeiros.

de

I do putsch de Munich, o
chefe nazista não falou

Correm as mais sen- como de costume. Dias
sacionais noticias sobre depois foi lido por
o que estará acontecen- Him1?ler um manif�stodo atualmente a Hitler. explIcando que. HItler
No dia 9, aniversario não Ialára porque esta-

va muito atarefado no

quartel general. Noti
cias de Estocolmo di
zem que está gravemente
doente e sofreu uma
melindrosa operação. Da
Suiça acaba de chegar
a mais sensacional das
revelações, pois declara
que viajou de submarino
para o Japão, onde ja
se encontra.
Onde estará Hitler é

o que mais se pergunta
no mundo atualmente.

O sr. Marcondes Filho,
Ministro Interino da Jus
tiça acaba de entregar'
ao sr. Presidente da Re
publica a bem funda
mentada exposição de
motivos que o levaram
a pedir o arquivamento
da representação das
igrejas metodistas e ou- 15.307.244,40); Minas GeCOMO O CHEFE DA NA- Com o ataque a Metz, tras de São Paulo, pe- raís, com Cr$çÃO RESOLVE O PRO-

uma das maiores íorta- díndo a retirada dos cru- 41.565.874,90 (mais Cr$BLEMA DO TEMPO lezas alemães, inicia-se cificios e imagens de 11.316.270,40); Pernam-a mais violenta ofensiva C
.

buco com Cr$rísto das escolas eedi-, . . . .
Este habito de traba- da batalha da Alemanha, fixos publicos. 28.004.670,60 (mais Cr$lho cria para o chefe do pois dalí derivam 12 es- O documento é longo 10.662.918,90); Bahia, com

,--_.... Governo o mais dificil t ada
C 4t 24 433 616 30 (

.

----------�--------- r s.
. e traduz bem o senti-

.

f'IP . . , malSde todos os problemas: A l.uta tem SIdo ferroz, mento cristão da maio- Cr$ 8.069.132,00); ParanáComo trabalha O
o problema do tempo. E ma� J� foram tomadas a ria do povo brasileiro, com e-s 18.327.048,60

.

ele o resolve como sem- �alOrIa dos fortes exte-
I que é catolico e como (mais Cr$ ,8.216.126,00) ;pre o resolvem os gran- riores, estando agora as tal tem direito a coloca- Estado do Rio; com Cr$Presidente des trobalhadores: pror- forças do General Pat- ção de Cristo não so- 16.221.372,50 (mais Cr$rogando o expediente ton atacando com todas mente nos edificios pu- 7.005.408,50); Pará, compela noite á dentro, co- as armas o.s arabaldes blicos como nas praças, Cr$ 10.413.441,70 (maisO chefe da nação lê atentamente' todos meçàndo-o ás primeIras da grand� CIdade, tendo o que ja fez com o Crís- o-s 4.415.683,40); SantaOS relatoríes _ Ja' despachou quíahentes

horas da manhã, traba- os �lemaes evacua?o to no Corcovado. Catarina, com Cr$ . _.
Ihando sem descanso e quasi toda a população 10.327.048,60 (mais CdProcessos num dia com afinco. civil. --x-

4.512.895,60) 'Os demaisAos domingos, como Em Antuerpia contínua A subscrição compul- Estados arrecadaramtodos os grandes traba- a limpesa dos focos de sória de Obrigações de menos de 10 milhões delhadores, toma uma pe- soldados alemães. Guerra elevou-se, de Ja- cruzeíros.quena féria "para estí- O segundo teatro de neíro a Setembro do cor- -x-car as pernas" no seu guerra de maior proje- rente ano, a Cr$ . .. Nó dia 10 de novem-golf semanal. Então, ção na, Europa, é a luta 889.873.303,20, tendo-se bro, o sr. Presidente daacompanhando, no cam- em redor de Budapest, verificado sobre ídentí- Republica assinou depo, a pequena bolinha a capital da Hungria, co período de 1943 o cretos estabelecendo obranca, 'caminha uma cuja captura viria por aumento de Cr$ . . . salario minimo para os
media de oito quilome-. esse paíz fora de com- 29547109020 .

I' t r"tros antes do almoço que, bate. Coube a� Ínstrito Fe- jorna IS as pro ISSlOnaIS
e tambem autorisando apela hora em que é to- Continua calma a Iren- deral o prímeíro lugar, síndícalísação de todosmado, representa o mes- te italiana, o que é pre- com 326.651.797,10, mais
os que exercem ativimo "ajantarado" habitu- nuncio de grandes ações Cr$ 91.467.216,60 que nos dades como empregadoal de todos os proleta- naquela zona. primeiros nove meses
res ou empregados ru-

rios brasileiros. Uma esquadrilha de 12 do ano passado. raes.aviõs atacou num .porto Em segundo lugar Ií- Outro importante de-noruegues o encoura- gurou o Estado de São ereto assinado na mesçado alemão «Von TIr- Paulo, que contriouiu
ma data é o que se repítz», irmão do «Bismark» com Cr$ 323.766.80�,60. fere a reforma da Leiafundado depois de me- Seu aumento _relatIva- de Acidentes no Trabamoravel perseguição na mente a 1943 fOI de Cr$ lho cujo regulamentocosta francesa. Esse é 123.606._799,30.

. de�erá estar pronto den-o ultimo encouraçado de Seguiram-se o
- RIO tro de 120 dias quandoque a Alemanha dís- Grande do Sul, com Cr$ ,

punha. 51.239.070,30 (mais Cr$1 (Cont. na ultima pag.)

atentamente, o relatorio
feito. Depois criva o au
xiliar de perguntas, � de
pedidos de esclarecimen
tos. E ainda assim não
despacha. Sistematica
mente so apõe a sua as
sinatura no processo, so
lucionando-o desta ou

daquela forina depois do
seu longo exame pesso
al, que é feito habitual
mente no isolamento do
seu pequeno gabinete do
Palacio Guanabara.

E' tradicionalmente co
nhecida' ,a capacidade
pessoal de trabalho do
presidente Getulio Var
gas. Diariamente, desde Recebendo os minis
as primeiras horas da tros no Catete, como
manhã até altas horas sempre se fizera, o ehe
da noite, o chefe do Go- fe do governo ouve aten
verno está sempre no tamente o relatorio que
seu posto examínando lhe é feito sobre o pa
problemas de governo, pel submetido ao seu

_ estudando pessoalmente exame. Ouve o que o

processos, despachando ministro tem a dizer, in
papeis que lhe são en- terroga-o, pede esclare
viados pelos ministerios. cimentos e passa a ou
Já se recordou, a res- tro assunto sem haver
peito dessa absoluta in- solucionado o primeiro.
tegração do presidente Toda a papelada o acom
com os trabalhos no seu panha depois, ao peque
alto cargo, que quando no gabinete do Palacio Um periodo que põe a
o Palacio Guanabara foi Guanabara, onde duran- prova a grande e ínvul-

, atacado, altamadrugada, te toda a manhã e toda gar capacidade de tra-I

por ocasião do atentado a primeira parte da noí- balho do presidente é
integralista, os assaltan- te, o presidente -Getulío aquele posterior ás su
tes, apesar do adiantado Vargas, pessoalmente, a as viagens.' Passando
da hora, o surpreende- examina com cuidado, dez ou quinze dias aías
ram desperto. sob a pe- folheando paginas, lendo tados do Rio, o expedi
quena lampada do. seu informações, pareceres, ente que se acumula no

bí comparando datas e nu- Palacio do Catete é enor-ga ínete, isolado, traba-
lhando. meros, tirando conclu- me, somando varios mí-

sões. Daí, desse exame lhares de papeis a exa-Realmente o presiden- meticuloso, desse estudo minar. De regresso, e note Getulio Vargas é um detalhado, nascem esses mesmo día em que ehedos maiores trabalhado- longos e minuciosos des- ga, o chefe do Governores do Brasil, habito que pachos, quase sempre inicia a difícil tarefa dejá lhe conquistou o títu- exarados do seu proprio I pôr o expediente em dia.lo de «o operario do Ca- punho, que representam É um trabalho insanotete». No día em que se um amplo pedido de es- que, entretanto, não ducomêmora mais um aní- clarecimentos sobre o ra mais que dois ou trêsversario do regime que assunto a solucionar. dias. Numa curiosidade

Iele fundou, regime que Doutras Vezes o pre- propria de auxiliares deé oriundo das suas Ion- sidente despacha com dicados, os funcionariosgas meditações de go- sua propria letra, 'o pro- .da Secretaria da Presívemo, torna-se, mais cesso a solucionar a um dencía já verificaram,uma vez interessante re- dos seus oficiais de ga- certa vez, que numacordar esse «habito de binete. Este demorada- dessas oportunidades, otrabalho», acrescentando mente estuda o assunto chefe do Governo desdetalhes sobre a manei- extrai conclusões e o le� pachá, de um dia parara pessoal de trabalhar va, posteriormente, ao o outro, cer�a de quido presidente da Repu- presidente da Republica nhentos papeis.blica. que ouve, paciente e Do "Diario Carioca"

o PRESIDENTE VAR
GAS EXAMINA TUDO

ATENTAMENTE.

DESPACHOU QUINHEN
TOS PROCESSOS NUM

DIA

Interior'

-x-
A Hespanha acaba de

reconhecer como legal
o governo do General
De Gaulle na França.
Diz-se que esse ato foi
negociado pelo Ministro
Churchil, que atualmente
mantem em Paris con
ferencia com o chefe
do governo francez.

-x-

Ban�eira do Brasil
A data de amanhã é
dedicada ao culto da
Bandeira, o simbolo
querido da nossa pá
tria.
Hoje, que esse

glorioso pendão tre
mula em céus da
Europa, guiando a
vitória os nossos bra
vos soldados que ali
lutam pela liberdade
da terra que ela re

presenta e pela do
mundo, mais do que
nunca devemos er

quer nossos olhos a
esse pano bemdito,
reverenciando-lhe as

dignidades e home
nagens que merece.
Bandeira do Bra

sil! Confia nos ho
mens que governam
atualmente a terra
sem igual que re

presentas! Confia
nos heroes que por
ti 'derramam o seu

. sangue na ltalia!
Confia em todos os

brasileiros, porque
eles saberão ser dig
nos da tua mages
tade e hão de de
fender-te com o mes
mo ardor dos ante
passados!
Salve Bandeira do

Brasil !

Italia
À fotografia

Os brasileiros na

mostra a artilha

ria da Força Ex

pedicionaria Bra

sileira martelan-
do posiçõesas

alemãs na Linha
Gótica

witzer

um

de

Foto

Ho-

105

damrns.
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---�;, Hospital Jesus de Nazaré
A t e nl! a o' ( Ha alguns meses, um nucleo de pessôas da

\ T • ,melhor sociedade, do prospero distrito de Corupä,

i
resolveu a instalação de um hospiral, afim de que

V. S. ainda não. resolveu o dificil pro- fossem atendidas, com rnais conforto e melhor as-
blema de um presente de Natal, adequado e sistencia médica, a população daquela parte do nosso
util? Então lembre-se da fabrica de moveis de 4 municipio. Para esse fim: conseguiu, desde logo, a

� doação, num gesto muito digno, do prédio que per-Adolf Herrn Sch'·ltze i tencia, até então, a extinta Escola Alemã, cujas de-T" • u'
pcndenclas, entretanto, não satisfazem ás exigenclasque mantêm sempre em estoque mesas para de um estabelecimento hospitalar. Por isso, a dire-WASHINGTON - (Ser- e operações de patrulha radios, mesas pera centro de salas de visita, ( toria, eleita para dirigir os desdinos do novo hos-viço Especial da Inter- dentro dos Estados Uni- cadeiras e muitos utensilios mais, o que cons- � pital, recorreu a bolsa do povo daquele distrito, afimAmericana) - Enquanto dos. O vasto e acele- titue de fato um bom presente. { de conseguir meios pecuniarios necesserios pera aos aviões de 'guerra dos rado programa de treí- Fornece Mobiliarios completos pare qual- 4 reconstrução daquele prédio, iniciando. em seguida,Estados Unidos realiza- namento realizado para

i
os serviços de adaptação.vam esmagadores e de- preencher as fileiras la- quer fim e de modernissimo estilo.
Os compromissos de auxilio conseguidos pela di-vastadores raides contra tino-americanas, dos Es- - PREÇOS RAZOAVEIS - reroria eleita são animadores, cuja coleta é feita áas reservas industriais e tados Unidos e dos Alia- { proporção das necessidades dos trabalhos executa-militares do Reich, o Ge- dos, ocupou cerca de 75 Jaraguá do Sul Santa Catarina 4 des. Damos abaixo' o balancete do movimento daneral Henry H. Arnold, por cento desse total, Rua Barão Rio Branco, 96,4 _ Telefone, 7�

receita e despeza referente a essas obras:comandante das Forças Mais de 80 por cento
R E C E I T AAéreas do Exército dos das perdas em t"1\eina- �-,<;7_,,����Estados Unidos, forneceu mento foram mais por 1945 - Outubro 7 - Recebido donativo de Ber-informações que dão erros dos homens do

nardo Kramer, conf. talão n. 2 cr$ 50,00. Idem deuma indicação dos tre- que por deficiencia do
Rudolfo Frírsch, idem n. 5 cr$ 20,00. Dia 8 - Idemmendos sacrificios e es- material empregado.

GRANDE LIQU'IDAÇA-O
de Martin Hoffmann, n. 4 cr$ 10,00. Franciscocôpo das operações aé- O General Arnold elo- .

Hauck, n. 5 cr$ 20,00. Sigismundo Kowalskí. n. 6reas norte-americanas' giou o decisivo esíace- _ cr$ 5,00. Francisco Weiler, n. 7 cr$ 5,00. Albertoquando revelou que este lamento da eficiencia
DU.RANTE . de 1', de IOff'mbro até Langer, n. 8 cr$ 5,00. Augusto Mariano, n 9 cr$pais perdeu 42 mil avi- militar do inimigo que 5,00. Guilherme Heller, n. 10 cr$ 5,00. Jacinto Pa-ões do exército desde redundou das ofensivas 2 MESES 31 d� Dezemltro de 1944 cker, n. 11 cr$ 5,00. Adolfo Millnitz, n. 12 cr$Pearl Harbor. Durante aéreas norte-americanas

20,00. nudolfo Koglin, n. 15 cr$ 5,00. GuilhermeERICO BRUDIS oferece aos seus fregueses e. amigos. 1,�o mesmo periodo 72 mil e Irísou a magnitude da
F. Wolter, n. 14 cr$ 50,00. Willy Viebrantz, n. 15aviadores foram dados atividade aérea da nação Além dos preços baixos concede-se o desconto de
cr$ 10,00. Carlos ôchwartz, n. 16 cr$ 5,00. Ercomo mortos, feridos, quando delarou que 10% sôbre as compras superiores a cr$ 100,00, du-
vino Karsten, n. 17 (1. prestação) cr$ 50,00 Emilioperdidos ou prisioneiros 68.300 aviões foram em- rante estes :2 meses.
Lachrnann, n 18 cr$ 20,00. Evaristo Klein, n. 19e 5.300 aviadores foram pregados para treinar e

E
·

B h J li dO � 1 cr$ 5,00. .Angelo Carlíní, n. 20 cr$ 10,00 A. A.classificados como bai- mais de 4.500.000.000 ga- rICO ru ns urugDu u uU de Oliveira n. 2t cr$ 5,00 .. João Reese, n. 22 cr$xas fóra de combate. Iões de gasolina consu-
2000. Hellrnuth R. Raeder, n. 25 cr$ 20,00. Dia 15Simultaneamente o Ge- midos no treinamento de RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62 C�rlos Níernann, n. 24 cr$ 20,00. Dia 16 José Ro-neral Arnold anunciou aviadores só nos Estados
berti, n. 25 cr$ t 0,00. Dia 18 Rudolfo Hoffmann,que as Forças Aéreas.do Unidos.
n. 26 cr$ 200,00. Dia 19 Guilherme Thiemann, n.Exército jogaram maís --------

27 (te. prestação) cr$ 50,00. Dia 25 Antonio Klein,de 5 milhões de bombas DD�I'Qtrn rl�\lI'1 n. 28 cr$ 25,00. Kurt Braunsburger, n. 29 cr$pesadasem1.350.000sor- n� o u lJ V

alEUS LUBRifiCANTES
1000. Emilio Braun, n. 50 cr$ 10,00. Alvino Gurs-tidas contra alvos ale-
kl, n. 51 (ra. prestação) cr$ 20,00. Novembro 16,mães e japoneses desde Artur Müller, Oficial do Re- Major Antonio G. Rosa, n. 32 cr$ 5,00. Waldemarque os Estados Unidos gisto Civil do 1°, Distrito da
Luz, donativos de diversos cr$ 520,00. Dezembroforam levados à guerra Comarca de Jaraguá do Sul.

p' t d f" 28 OUo Hillbrecht, n. 35 cr$ 400,00. Fevereiro lO,no dia 7 de desembro Estado de Santa Catarina, Brasil, ara o os OS Ins
Jacob Mensur, n. 54 (re. prestação) cr$ 100,00. Joséde 1941. Quase metade Faz saber que compareceram Pasqualini.vn 55 (1a. prest.) cr$ 50,00. João Tosi-desta carga foi lançada no cartório exibindo os documen-
ni, n. 56 (ta. prest ) cr$ 100,00. Ricardo Iark, n.contra o inimigo depois tos exigidos pela lei afim de se

37 (te, prest.) 100.00. Paulo Kaesemodel, n. 58do· día 6 de [unho do' habilitarem para casar-se:

Alb M ff II' :t9 1 ( r )cr$ 200,00. berro a ezzo 1, n. u a. pres.corrente ano, quando foi EDITAL N. 1.454 100,00. Felix Werner, n. 40 (re. presr.) cr$ 50,00.iniciada a invasão da de 8-11-44 Emilio Qu. Goldmann, n. 41 (1a. prest.) cr$ 50,00.França.
Wílly Hinze, n. 42, (la. prest.) cr$ 50,00. PauloNum dos ultimos me- Daniel Marangoni e
Schneider, n. 45 (re. prest.) cr$ 50,00. Max Thime,ses, o 'General Arnold Maria Ana Vasel
n. 44 la. (prest.) cr$ 50,00 Oscar Pinto da Luz, n.acrescentou, foram ati-
45 (ta. prest.) cr$ 50.00. Francisco Mees,. n. 46radas bombas contra ob- Ele, brasileiro solteiro,
(ta. prest.) 50,00. Sofia Guenrher, n. 47 (la. presr.)jetivos inimigos numa lavrador, domiciliado e

cr$ 50,00.média de 4.400 toneladas residente neste distrito,
diárias, equivalente a no lugar Vila Nova, sendo
tres toneladas de bom- filho legitimo de José Ma
bas por minuto durante rangoni e de Catarina
as vinte e quatro horas Marangoni.
do dia. A média de bom- Ela, brasileira, solteira,
bardeio hoje é aproxi- domestica, domiciliada e

madamente 160 vezes residente neste distrito,
maior que em 1942. no lugar Rio Molha, sen-

Dos 42 mil aviões do do filha legitima de Curr
exercito perdidos desde Vasel e de Irene Pedri
que as hostilidades eo- Vasel.

meçaram, o General Ar- E para que chegue ao conbe
nold esclareceu, 14.600 cimento de todos mandei passar o

foram destruidos em mis- presente edital que será publicado
so-es de combate contra pela imprensa e em cartório onde

será afixado durante 15 dias.
O inimigo, e 9.900 outros Si aiguem souber de algumforam perdidos em tea- impedim'ento, acuse-o para os

tros de guerra no ultra- fins legais.
mar por causas não di- ARTUR MÜLLER, Oficial
retamente atribuiveis a I-,-------
combates. As perdas do
inimigo em combate,
para o mesmo periodo
foram aproximadamente
o duplo do sofrido pelas
forças aéreas do exer
cito dos Estados Unidos,
ou sejam. mais de mil,
isto é, em comb&.tes
apenas.
Os restantes 17.500,

continuou o Genaral Ar
nold, foram perdidos em

transportes, treinàmento

Gigantesco. esferço da
aviação. do. exercito. dns

Estados ' Unides
Os norte-americanos já
perderam 42.000 aviões

FG'ACOS E ANê:MICOS I
Tomem,

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

lapllpll_ fall ..

To••••
Re.fri.do.
Bronquit••
E.crofulo••
C�nv.l.sc.nç..

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDI:.

(Continua no proximo numero)
Co..... e Ind.

CERMANO STEIN
JOINVILLE - .- 'BLUMENAU

����������������§��

Dr. Alvaro. Batalha - MiÉDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENIJORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
�RAIOSX-.

Diretol' Médico do Hospital "São José"
ATENDE CHAMADOS A QOALQUER HORA

���_@l!l§II_@il§lII@Ig@!l9!�_@J1ilI������

E

...................._.,

-..Ur. Wal�emiro M'azurec�en
e.la 81SA.81

Rua Mal. Floriano n.' 152 � JARAGUÁ
C!inka geral medico - cirurgia de adultos e creanças
-' Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-o:urtas
Indutoterm'ia ., 8isturi-:eletrico - Electra-cauterização

- Raios rnirá-vermelhos e azuIs.
.........................1 . Anunciem nesta fo.lha

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES.
COCEIRAS,
FR-IEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

o Preceito do Dia I \

I A varíola é causada por
um vírus filtrJvel. Ex·
tremamente contagiosa,
passa do doente ao são
diretamente (contágio di�
reto) e por meio de ob
jetos recentemente con-

I taminados (contágio indi
reio). SNES. NUNCR EX!STIU IGURL

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

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

Produtos da ICeM S.A. Blumenau

L Alameda Rio Branco -- Oaixa Postal, 47
Oontra Dôr de Cabeça T I!rminól- termina. a dôr

........� -Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. .,..A:::::n::::l::v:::e:::r:::s:::a�:r::l::o::::S::......:I Pelo ·Estado A festa Pro-' .------------1r 1 Dr. Lúcio Corrêao o
Pela Portaria n. ·22, de Prevento'ri-o A D"VoGAD oTranscorreu a., 7 7 do corrente, o snr.do fluente o natalício Presidente da Comissãodo. sr: Oscar F. M. de Estadual de AbasteciOlIVeir!!. mento fixou em Cd 90,00- Dia 10 do andante no produtor o saco de

comem�rou seu . natal !1 50 quilos de farinha desrta. Frieda �orst, resi- trigo e em Cr$ 2.10, odente �esta cidade. quilo no varegista, nos
- DIa 12 do corr�nte municipios produtores.fez anos o sr. Martinho

Soares, funcionario esta
dual.
A data de 16 de No

vembro marcou o ani
versario natalicio no sr.
Reinoldo. Rau, grande
industrial nesta praça.

- Comemorou a 16 do
corrente seu natalício a

�Ol§§gJI§.§EJIQ2§IIQ§§]I§.§EJI§QQII§.§EJ�O� exma: sra. Clara Peters
esposa do sr. José Pe-

�o L O C a 1- S �g� ters.
l2J l2J - Tambem na mesma
l1i2§l � data o sr. Antonio A.

Nascimento. Acha-se em Schmitt, filho do índus- Artur Müller, Oficial do Re-
festa o lar do sr. Alvaro- tríal- sr. Arnoldo L. gisto Civil <lo 1°. Distrito da
J tí B t lí ld S h Itt f t

. Comarca de Jaraguá do Sul.us ma er o 1, resi en- (. mm, es ejou seu Estado de Santa Catarina, Brasil,ta em Retorcida pelo natalicio.
nascimento de mais um Ainda a 16 a srta. Es
herdeiro, que na pia ba- teria Z. Lenzi, filha de
tismal receberá o nome nosso leitor sr. Verdi
de Celso Mario. Lenzi festejou seu nata-

'lieio.
.

Viajantes. Para São Pau- - Defluiu ainda a 16,
lo e Rio de Janeiro via- o aniversario do sr. Fran
[ou o snr. João Lucio da cisco Oliveira.
Costa, diretor gerente

.

- Amanhã verão pas
da firma Manoel F. da sal' suas datas natalícias
Costa S. A. a menina Alba Bailoni,

- De Blumenau este- filha' do sr. João Bailoni,
ve em Jaraguá do Sul a srta. Cebila filha do
o sr. Honorato Tomelin, snr. Eugenio Wolf e a
nosso colega, diretor da srta. Valdivia Siedschlag
«A Nação». filha do sr. Eugenio

Siedschlag.

"COHRflO do POVO"
Ave. Getulio Vargas • 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

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

DIR. RESPONSAVEL
A R T U R M.Ü L LER

REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

DIR. COMERCIAIS
WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINER

Falecimentos. Faleceu em
Retorcida dia 15 o Sr.
Camilo Uber.
- Hontem pela ma

nha, em sua residencia,
faleceu a senhora Maria
Eichinger Ruysam, es

posa do sr. Emerich
.

Ruysam.
O enterro será reali

sado hoje, as 8 horas
'no cemiterio municipal.

As enlutadas familias
apresentamos nossos pe
sarnes.

Atenção,
Aviso aos interessedo,

que tendo aparecido va
rias marecos em minha
horta estragando as plan
tações, prendi os mesmos,
os quais estão' á dispo
sição de seu legitimo do
no' mediante o pagamento
das despezas que causa
ram.

EMILIO PIAZERA

De ordem da Diretoria,
tenho a rnaxima satlsfa- Desenrolou-se c o mção, de comunicar aos se- muito brilhantismo, o tornhores associados, que neio do dia 12 dêste,esta soc'iedad�, acaba de promovido pelo São Luiz
contrat.ar o otlm� e com E. C. em disputa de uma
pteto Jaz do

..

15. B..e. taça prateada, oferecida
pare _o tra.dlclonal balle pelo clube organizador.de ôão Silvestre, em a Feito o sorteio colonoite de 51 de Dezembro caram-se frente' a' frentedo cotrente ano. São Luiz x Juvenil do

ARTUR O. MEISTER Baependí e o Bandeiran
te x Figueirense.
- Ao trilhar do apito de

AGRADECIMENTO Artur Müller Júnior en-
traram em campo os

componentes do São
Luiz e Juvenil. A parti
da transcorreu anima
dissima. O alvi-celeste
dominou o adversário e

conseguiu uma brilhan
te vitória de 2 a O. Mar
cados por Hugo e Ari.
A. seguir defrontaram

se o Bandeirante de Gua

mirl:\:nga e o Figueiren
se. Os dois rivalizaram
de energia para conse.

Jaraguá-Itapocusinho, guir a vitória.
16-11-1944. O Bandeirante foi mais

INACIO TOMAZELLI feliz e levou a vitória
de 1 a O.

Mons, um
de freiras

de 1. Aniversario
de Falecimento

Rendeu liquido
4.409f40

Cr$

-x,--

A população .do . rnuni
cipio soube bem compre
ender o humanitarlo des
tino que serle atribuido ao
resultado da festa de sa
bado ultimo na Sociedade
de Atiradores. Teve as
sim um brilhante exito o

esforço dlspendido pela
Corniseão local da Asso
ciação do Preventorio de
Santa Catarina, tendo a
frente a exma. snre. dona
Julieta Pereira Oliveira,
incansavel presidente.
A festa de uma noite

rendeu a irnportancia total
de Cr$ 7.759,50, da qual,
subtratdes as despezas,
ficou o liquido de Cr$
4.409,40.
Hoje a noite, no mes

mo local, Sociedade de
Atiradores, haverá jogo
de bolão em disputa dos
premias que sobraram da
1 a. festa e com a mesma
finalidade e, no salão
principal, uma partida dan
çante.

Com a presença da
exma. Sra. Dona Beatriz
Ramos, que presidirá o

ãto, terá lugar hoje a

abertura da Exposição
de Flores e Artes Domi
ciliares de Joinville.

Faz saber que compareceram
no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se
habilitarem para casar-se:

. EDITAL N. 1.455
14-11-44

Carlos Narloch e Ma
ria Kraszewskí.
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciário, domiciliado e

residente nesta cidade de
Ieragué do Sul, sendo fi
lho legitimo de Francisco
Narloch e Veronica Nar
loch.
Ela, brasileira, soltetra,

domestica, domiciliada e
residente no municipio de
Blumenau, no lugar Irou
pava, sendo filha legitima
de Francisco Kraszewski
e Esraníslava Kraszewskl,

SOCIADOS

Clu�e Aimoré
AVISO AOS SNRS AS-

o Preceito' do Dia
A vacinação anti-va

riólica é o meío mais
seguro de se evitar a
vàrióla e o aiastrim. O
isolamento da doente e
os cuidados de profila
xia constituem apenas
medidas complementa
res, pois a doença pega
desde os primeiros sin
tomas, até antes de
qualquer manifestação.

SNES.

EDITAL N. 1.436
16-11-44

Alvin Krerzchrner e Hed
wlg Neumann.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re
sidente nesre distrito, em
Rio Funil, sendo filho le
gitimo de Roberto Krerzch
mer e Aurelia Kretzsch
mero Ela, brasileira, sol
teira, lavradora, domicilia
da e residente no muni
cipio de Blumenau, no
no lugar Iroupava, sendo
filha legitima de Hermann
Neumann e de Ida Nitz.
E para que chegue ao conhe

cimento de todos mandei passar o
presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.

Si alguem souber de
. algum

impedimento, acuse-o para os
fins legais.
ARTUR MÜLLER, Oficial

Por meio deste agra
deço ao distinto e huma
nitario c I i n i c o Dr.
Sadalla Amin, pelos cui
dados com que me tra
tou durante a minha en

fermidade, no Hospital
de Caridade de Joinville,
bem como as abnega
das Irmãs deste estabe
lecimento, pela abnega
ção á mím dispensada.

Missa de 1·. Ani
versario

Celebrar-se-á na pro
xima segunda-feira na
matriz local, as 7 horas,
missa de 1°. aniversario
de falecimento da finada
Apolonía . M. Tomelin,
progenitora do ex-diretor
deste jornal sr. Honora
to Tomelin.

Bôas vindas

grupo .

A familia da falecida
. APOLONIA M. TOMELIN,

saúda COnvida as pessoas de
suas relações de amíza

as de para assistirem á

forças norte-ame- missa de 1°. aniversario
de falecimento da mes-

can e ma, que mandam cele-rr as qu en-
brar no dia 20 do cor-

tram na povoa- rente, ás 7 horas na Ma
ção. Mons fou um campo de batalha dos maís famosos da guer-

triz desta cidade.

Jaraguá do Sul, 18 dera passada. (Foto da INTER-AMERIOANA. Novembro de 1944.

em Mons MISSA
Á beira de uma

estrada, perto de

alegremente

.EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

Patrocina causas de natureza civel, cómercial, criminal e traba- '

lhísta. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re

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

comarca de residencia.
Residência: J O I N V I L L E - Rua 0110 Boehm H. 210 - Fone 333.

ATAQUES EPILEPTICOS E NERVOSOS
INTRANQUILIDADE, INSÔNIA

I.-

NOVO TRATAMENTO.

�iii�flA_ Não sofra mais! Há agora um tratamento mo
\...: derno para combater os ataques nervosos ou

epilépticos e a Ialta de sono MARAVAL- (solu
'9ão l, calmante poderoso, providencial combi

nação de elementos opoteräpíces e vegetais, que restitue a alegria e o sossêgo,Inicie hoje mesmo êste tratamento verdadeiramente cientifico. Não encon
trando nas farmácias e drogarias, escreva ao Depositârio. Caixa 1874 - S. Paulo.

MARAVAL

Tupinambá
X

I Gosch

de seis. Somente na sex-
. ta prolongação a parti
da decidisse em favor
do Bandeirante po 1 a O
Dêste modo assistimos a

u,ma partida de 110 mi
nutos.
Em todo êsse período

de jôgo reinou a maior
amizade entre os joga
dores e a mais perfeita
disciplina. A taça ofere
cida pelo São Luiz E. C.,
foi entregue ao quadro
vencedor pelo Rvd. Ir
mão Diretor. Parabéns
aos dois quadros, São
Luiz e Bandeirante pela
ótima disciplina que man

tiveram e continuem sem

pre avante com esta nor
ma de proceder tanto na

vitória como na derrota:
A atuação do juiz foi

ótima.

Firma

Amanhã, com inicio
pelas 3 horas realísar
se-á dois importantes
jogo no campo do Tu
pinambá, entre os los. e
20s. quadros deste X
Firma Gosch S. A.

São Luiz E. C.

VARIZES
EM SENHORAS

E HEMORRÓIDAS EM GERlLl
Novo Tratamento sem Opera�ão
Após longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal para o tratamen
to com ótímos resultados de varizes,
que prejudicam a circulação venosa.
Esta medicação, na dose de três colhe
res das de chá ao día, em água açuca
rada restitue às pernas o seu estado
nornial e a belesa estética. Em Idêntica
dose debela os males causades pelos
mamilos hemoldários1nternos e externos,
inclusive os que sangram. Não encon
trando nas tarmácías ou drogarias, peça
diretamente ao depositârio: CX.POSTAL
1874 (um-cíto-sete-quatrol-São Paulo.

HEMO·VIRTUS (Líquido)

Vacine seu fil�o
Contr-a a difteria

crupe.
Vacin ação sob

cuidados do,

As 4 horas entraram
em campo o vencedor do
Juvenil e do Figueiren
se, São Luiz x Bandei
rante, para decidirem a

quem caberia a linda
taça oferecida pelo São

- -,_.�-�-,�"

Luiz E. C. Infelizmente ATIQUES EPILtPTlCOS
o máu tempo veiu tirar- OU NERVOSOSlhe o brilho que pronie- NOVO TRA TAM ENTO
tia apresentar à grande o tratamento maís eficaz e seguro que

• A •

A' a medicina tem hoje em día pars osassistência SSIm mes- ataques nervosos ou epilépticos é
mo a luta fOI' tremenda o que se !az com MARAVAL-solução.
..

' j::ste poderoso medicamehto, graças à
OS dOIS conjuntos deíen- feliz combinação de elementos opoterä
deram es cô d picos e vegetais de sua fórmula, restitueeram as cores com e- .em pouco tempo a saúde, a alegria e o

ôd di lí M sossêgo aos doentes. MARAVAL-so-no
.
o e ISClp Ina. as lução-é verdadeiramente o tratamento

escoava-se o tempo re- racional e cientifico dos ataque. ner-
_. vasos e epiléptico••gulamentar e nao tinha- Não encontrando MARAVAL-solução

mos nenhum tento a re- -nas Farmácias e Drogarias, e!!_creva ao
. Depositârio, Caixa Posta11874, Sao Paulo.

gístar, �eguem-se a� pro- MA RAVA Llongaçoes e em numero

Dr. Arminio Tavares
--

BLUMENAU
BTA. OATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alistamento Militar
o Sr, General Eurico

Dutra, Ministro da Guerra
baixou o seguinte aviso,
que recebeu o n. 5.405: .

«I. Tendo a chefia da
29a Circunscrição de Re
crutamento (Manaus) ve

rificado que outras che
fias do C. R. dão inter
prerações diversas aos ar

tigos 5::! e 54 da Lei do
Serviço Militar, consulta:
a) se prazo legal ou re

gulamentar é o periodo
compreendido entre a ida
de do 18 anos e a de 19
anos e 8 meses (arr. 52
da I. S. M.) ou o periodo
de 4 meses, anuais, do
funcionamento das juntas
de Alistamento Militar (art.
65 do Regulamento do
Serviço Militar - decreto
n. 15.934 de 22 de janeiro
de 1925); b) se prazo le
galou regulamentar for o
periodo compreendido en

tre, as idades a que se re

fere a letra a, ee deve
ser cobrada a multa a que
aludem aos artigos 54,
201 da L. S. M. aos mai
ores de 20 anos, mesmo

quando estes procurem a

[unta de Alistamento Mi
litar e façam espontanea
mente seus allstamenros :

c) se ainda deve ser con

siderado, como «á revelia»
o z.llstarnento de brasí-'
leíros de 20 anos de ida
de, feito pela Iunra

'

de
Alísramento Militar com
base em notes do cartó
rio do registro civil, fi
cando assim enquadrados
no que estabelece a se

gunda parte do item I do
avlso n. 185-X-3, de 25
de Janeiro de 1941.
II - Em solução de

claro:
1, O alistamento pode

ser espontânea ou à
velia. Alistamento espon
tâneo é o realizado entre
18 anos e 19 anos e 8
meses de idade, Pior ini
ciatlva do alistando Alis
tamento à revelia é o efe

, tuado depois dos 19 anos

e 8 meses de idade, quer
seja ou não por iniciativa
do alistando, As juntas
de Alistamento Militar não
podem allsrar índívlduos
com idades compreendi
das entre 18 anos e 19
anos e 8 meses, senão
quando eles se dirijam às
mesmas juntas pera esse

fim. São equivalentes as

expressões «prazo legal»
e «prazo regulamentar»,
citadas nos artigos 54 e

201 da Lei do Serviço
Militar, e designam perio
do compreendido entre 18
anos e 19 anos e 8 me

ses, senão qundo eles se

dirijam às mesmas juntas
pera esse fim. São equi
valentes as expressões
«prazo legal» e «prazo re

gulernenrar», citadas nos

artigos 34 e 201 Ja Lei
do Serviço Militar, e de
signam o periodo com

preendido entre 18 anos

e 19 anos e 8 meses de
idade.

2. A 2a. e 5. parte da
consulte estão implicita
mente respondidas pela
afirmativa,

-

em face do
que I dispõe o item 1 an

terior»'

I

�::�i:?pa Irelha de ca:ralos, cl;lri
. A;resentaram C� doeu- roça, al'relames e

wentos exigidos pela lei. urna máquina de COl'·

Si �lguel1!' souber de al-I tar forragem.gum impedirnento oponha-] Tudo em' perfeito I
o na forma da lei

.

t dLavro o presente para
es a o.

_

ser afixado no legar do Inform açoes nesta
costume. Red ação.

Registro Civil
WALDEMAR LUZ,

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

EDITAL Ho 805

Antonio Moreira e

Maria Francisca
Daros

Ele, solteiro, operário,
domiciliado e residente
neste Estado, na cidade
de Serra Alta, com vinte
e um anos de idade, nas

cido em São Francisco
do Sul, nesre Estado em

sete de setembro de mil
novecentos e vinte e três,
filho legitimo de Ioão Ti
to Moreira, domiciliado e

residente em São Fran
cisco do Sul e de dona
Maria Clarinda Pereira,
iá falecida. Ela, solteira,
de proflssêo dornestlce,
domiciliada e residente
neste distrito, com deze
nove anos de idade, nas

cida em Nova Trento,
neste Estado, em deze
nove de novembro de mil
novecentos e vinte e cinco,
filha legitima. de Tiago
Daros, domiciliado e resi
dente neste dlstrito e Rosa
Gessele Dares, já falecida.
Corupá, 5 de novembro

de 1944.

EDITAL N. 805

Vi ctor Warken e

HH.da Scheibel

��Wl�m�����m�r��� Peitoral de
I

Posto RUBINI Lida. '

I
Angico Pelotense
EM TAGUARÃO

OfiCINA fORO AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158
Secção de lavagem, Deposito de· Lubrificantes,

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

Carvão e Lenha pa raGasogênio

SEMBRE BONS RESULTADOS

Ele, solteiro, professor,
domiciliado e residente
em Florianopolis, com

quarenta e cinco anos de
idade, nascido em Bom
Principio, São Ioäo do
Montenegro, no Estado
do Rio Grande do öul,
em vinte e .rrês de dezem
bro de mil oitocentos e

noventa e oito, filho le
gitimo de Miguel Warken
e Marle Vogel, já faleci
dos. Ela" solteira, de pro
fissão domestica, dornici
liada e residente neste
distrito, com vinte e oito
anos de idade, nascida
em Benedito Novo, Inda
ial, nesre Estado, em vin
te e oito de julho de mil
novecentos e dezeseis, fi
lha legitima de Rudolf
Scheibel e Maria ôcheí
bel, domiciliados e resí
dentes neste distrito. }

Corupá, 1 Q de novem-

bro de 1944.
.

NOVAS VITORIAS

J

Atesto que tenho empre
�, gado em pessoas de minha

tamilia � em minha propria
pessoa, nas molestas de bron
quios e vias respiratorias o

I':. PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE, preparado pelo
farmaceutico Eduardo C. Se
queira, tendo sempre conse

guido resultados inteiramente
satisíatorios. _. Jaguarão
Miguel Casal.

WALDEMAR LUZ
Escrivão

Si V_ S.' necessitar de um concerto no seu Oaminhão,
óu automóvel. procure esta Oficina bem aparelhada,

� que será atendido por hábeis profissionais em mecânica, �
�. e elétrQmecânica m
�Wl�m���������� -

Exigir sempre o verdadei-
ro PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE, remedio por
exce l'encia centra resfriados,
bronquites, intluenzas, tosses;
catarros do peito, asthma etc.

Confirmo este atestado.
Dr E. L Ferreira de Araujo
(Hrrna reconhecida)
Licença N. 5 I I de 26 de

Março de J906.
Deposito geral: Laborato

ri Peitoral de Angico Pelo
tense Pelotas Rio G. Sul.
VENDE-SE EM TODA A

PARTE

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S. A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

"... a MGISA BIIIfIIHf. .allei'llla
IIAIHflMes liM !lES1t.(f�n�1 �

Uma 'linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTQRES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Vol ts, 50 ciclos.

.

I

Real

Edital
\

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profundidade.

IMPOSTO TERRITORIAL

De ordem do Snr, Co
letor, torno publico que
no decorrer do presente
mês de Novembro, pro
cede-se nesta Coletoria,
a arrecadação do imposto
acima, relativo ao se

gundo semestre do exer

cicio em curso,

Os que deixárem de
pagar no , praso marca

do, poderão satisfaze-lo
no proximo mês deDezem
hro com a multa de 20'/.;

____________• ---- findo o qual serão ex-

traidos as respetivas cer
tidões de dividas para
ter lugar a cobrança
executiva.
Coletoria Estadual de

Jaraguá do Sul, 1 de
Novembro de 1944.

HELEODORO BORGES
Escrivão

Arrtng(())§ IE!etJrnc(())§ ID21Jr21 o !aur
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

.

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
.

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

Fabrica de Mf;)veis Estofados
"CRUZEI RO"

Procure trensforrnar �m��� seu lar num maravilhoso
'e el�ga�te mundo, cheio � ��, � de e�cantos, beleza e

elegância, usando os tJ �
, maravilhosos e modernes

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

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
. fabricados em Jaraguá do Sul

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

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

Artigos de madeíra..
Trabalhos finos de aper

feiçoado acabamento, tem
sempre em estoque naLoja e escritório. à rua Marechal Floriano Peixoto nrs. 54-58

Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136

FONE45 Casa
�i�������������==����������i� defronte o Oine Buhr

'
..

---,----------------------------
, ..

O . Preceito do Dia
Sómente a vacina con

tra a varíola evita, com

segurança, que o indivíduo
contraia essa doença. Nos
Centros de Saúde faz-se
gratuitamente, a vacinação
anti-variólica. SNES.0-

E UMA DOENÇA lI"AVlss"'''A
MUITO P'ERIGOSA P'ARA A FA

MíLIA " P'ARA A "ACA. COMO
UM BOM AUXILIA" NO rRATA
MII'NTO DItSSE li "ANDE I'LAliELO

U.IE Q

SÃO OS MELHORES'
E MAIS BARATOS

ßonneiem neste' juroul
Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGUÁ 'DO SUL
SANTA OATARINA

PET.DlIIR
111111:011

CO.TRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

COURO CABELUDO,
TÓNI.CO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

lO ELIXIR DE NOGUEIRA"-I -1-Oaixa Postal, 11

...............................
CONHECIDO HÁ ., A.NOS

VENDE-U EM TÔDA P'ARTE .
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7775�José Ré1mos, brasileiro, requer licença
• pare construir uma casa de madeira seu rerreno
f1 sito a estrada Retorcida .. Como requer.

7787 - João Rudolf & Cia., firma brasileira, re
quer licença para estabelecer-se com uma serraria
em sua propriedade a .estreda Ieragué-Alro, neste
municipio. Como requer.

7784-Alcebiades Verbienen, brasileiro, requerlicença para construir um rnausoleo na sepultura de
H. Herculano Verbienen, inhumado no Cemiterio
Municipal desta cidade. Corno requer.

7789-Paulo Papp [r., brasileiro, requer transf.
imposto terreno vendido él Alfredo D. Iensen, com
área de 857 mt2. a rua Mar. Deodoro da Fonseca,1.054, edificado com uma casa de madeira. C. requer.7798-Emilio Piazera, brasileiro, requer transf.
imposto terreno vendido á Frederico ôcheumann,
com 465.500 mt2. estrada Pedra de Amolar. C. requer.7797- Will i Koetzler, brasileiro, requer transf,
imposto de uma casa de moradia, sito a rua Herci
lio Luz, á Antonio G. Oliveira. Como requer.

7799-Carmelino A. Foester, brasileiro, requerbaixa imposto de' um salão de cabelereiro. por não
querer continuar neste ramo. Como requer.

7795-Vitor B. Emmendoerfer, brasileiro, requerlicença estabelecer-se com casa de Generos alimen
III . ticios e boteq�lim a estrada Jaraguá. Como requer,ti' 7794-Alvino Heidorn, brasileiro, requer transf.

imposto de úma bícicleta, vendida a Germano Greuel.
Como requer.

7793-J. Emmendoerfer, brasileiro, requer transf. 3x3imposto de um automovel, vendido á Teodoro Hen
sching. Como requer.

7792-Alfredo Moser, brasileiro, requer transf. 7807 -Paulo Schiochet, brasileiro requer transf.imposto terreno vendido á José GadoUi, com área

I imposto
de um terreno, digo de um troile e um carrode 710 mt2. a estrada Retorcida. Como requer.' de lavoura, vendido a A, Zascko. Idem, idem.7791 - Ana Murara Madsen, brasileira, requer 7800-Apolinario Pellens, brasileiro, requer Itransf. imposto terreno vendido á José Gadotti, com transferencia imposto de terreno adquirido de IIcaárea de 91 mt2; a estrada Retorcida. Como requer. Rau com área de 250.000 mt2. sito a estrada Ilha7790-José Manoel Ramos, brasileiro, requer da Figueira. Idem, idem.transf. imposto de terreno vecdido a José Gadotti, 7801-José Roza, brasileiro requer licença paracom área de 390 mt2 estrada Retorcida. C. requer. construir uma casa de alvenaria do tijolos, para mo-

.

radia, em sua propriedade sito a estrada Rio da Luz.
J A R A G U ÁCom� ;ue�u� i ca rdo Suhr, bras iieiro requer I i cença _:::;:1i;':':;-::;":':;":':;";";;-::;-::;";";;;;-::;''';'';''';;;''';''';''�';'';;;'';'';'';;;";";;;"';";";;;";;;";";'';";';";";;;";";";;;";;;";";{?�:::paaa mandar construir um mausoléo na sep'ultura � •de W. Suhr Duwe, inhumado no Cemiterio Munici

pal de Rio da Luz, conf. inscrição na folha apre-sentada. Idem, idem.
.

7802-João Franzener, brasileiro, requer licença
para estabelecer-se com um engenho de aguardentea estrada Jaraguá,. Idem. idem.

Secretaría da Prefeitura Municipal de Jaraguádo Sul, em 29/9/44.

]PJrefentllTIlra JMIlillIDlnCn}D21R die
. JJarazuâ dio § lillR

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Dia 22-9-44

7772-Antonio G. Oliveira, brasileiro requer
baixa' de imposto de Ind. e Profissões, em vista não.

desejar continuar mals a explorar o ramo de farma
ela, em Corupá. Como requer.

7786-Walter Schumacher, brasileiro requer
transferencia imposto de terreno adquirido de Elza
Lucht Kolbach, com área' de 13.000 mt2. a estrada
Nova Retorcida. Idem, idem, idem.

"7785-Adelina Murara, brasileira, requer trens
ferencia imposto de terreno com área de . 2.240 mt2.
sito a estrada Nova Retorcida, vendido á Pedro Ma.

medes' Rosario. Idem, idem, idem,
7764-Lessmann Ltda.. firma Brasileira, requer

licença pera estabelecer-se com uma serraria, nésta
cidade. Como requer.

7772-Edmundo Eísele, ôuisso, requer rransfé
rencia imposto de sua casa comercial e moinho de
cereaes vendido á Firminio Pasta. Idem, idem.7i77-João Klíngesfuss - Brasileiro, requer trens
ferencia imposto de terreno vendido á Max Hoepnér
com área de 10.000 mt2. a estrada Nova Retorcida.

7774-·Edmundo Georg, brasileiro, requer- licen-
ça pera estabelecer-se com Engenho Central de A
guardente, á Ilha da Figueira. Idem, idem.,_.. 7773-Rodolfo Engel, brasileiro, requer rrensfe-
rencia imposto de terreno vendido á Gerhardt Hei
nert, com área de 148.375 mt2 sito a estrada Ribei
rão dos Hungaros. Corno requer.

7779-José Ponstein, brasileiro, requer transfe
rencia imposto de terreno adquirido de José Lesco
vitz, com área de 62.500 mt2. sito a estrada Ribeirão
dos Hungaros. Como requer.

7767- Irmãos Wolf - firma brasileira, requer
seja averbado nos respectivos livros os imposto da
firma individual Bruno' Wolf. Como requer.

7776-Analia Chaves-brasileira, requer transfe
rencia imposto' de terreno vendido á Adolfo Krutsch,
com área de 23.480 mt2. sito a estrada IrapocúHansa. Como requer.

7781-Ana Larsen, brasileira requer licença pa
ra mandar- construir um mausoleo, ne sepultura de
Amandus Larsen, inhumado no Cemitério Municipalde Corupä. Como requer.

7780-Reinhardt Gaedke, brasileiro, requer li
cença mandar construir um mausoléo na sepulturade U1rika Gaedke, inhumado no Cemitério Munici
pal de Corupá. Como. requer.

"

r .•
I:

I�

Dia 27-9-44

Dia 29-9-41
7805 - OUo Lemke, brasileiro, requer transfe

rencia impôsto de um terreno ·vendido á LeopoldoBuhr, com área de 125.000 mt2. sito a estrada Jaraguasinho. A vista da informação como requer.7804- Harri '<rutsch, brasileiro, requer transf.imposto de um terreno adquirido de Silvio Girola,,com área de 143750 mt2. sito a estrada ItapocúHansa. Idem. idem.
k '7805-Afonso Marquélrdt"brasileiro, requer trans-ferencia impoMo de um terreno adquirido de Leot· poldo Buhr, com área de 75.000 mt2. sito a estradaRibeirão Jararaca. Idem, idzm.

Banco IndlJstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

.laraguã do Sul
Rua CeI. E. Jourdan, 115:_ Caixa, -10 - End. Tel. «1 N C O»

M atriz: I T A J A Í

Liquidação Finall
CASA BYLAARDT

o Paraiso das SEDAs e
- TECIDOS FINOS -

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

C A S A
.

BYLAARD'rFILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AG�NCIAS EM:. J ara.guá, C�çador,Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, RI? do
Peixe Sã" Francisco Tubarão Porto União e Canoinhas,SUB-�GENCIAS EM: I�daiaI, Ha�oLlia, São Joaquim. e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Cencordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho
Faz .todas as operações bancarias no Paiz, como ,..
cobranças, descontos e caução de titulos de expor- •

_tacão e outras operações de credito; passes para @'f@ @!@ @Y@ ®Y@ _as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,
:::::::!::::::::::::::t::::::::::::::b::::::::::::!:::::: INS O Wf I A.ABONÁ EM 'C;CdRREN�ES os SEGUINTES }UROS(7 Cure seus males e poupe e

A disposição, sern aviso, com retiradas livres par� seu bom dinheiro com- ATAQUES NERVOSOSquaisquer importancias- '2o/q prando na
useCom aviso previo (retiradas diarias até

f
·

N M A R AVA LDepósitos Populares Limitado�'O��'�O) 10 3 %

a rm a c I a o va PlIRD INSONIß:2coll1llrilSaodBUlIr.mil cruzeiros) depositos iniciais a PDRD ATAQUES: 3 COLHERi.S.partir de 20,00 subsequentes a
' de ROBERTO M. HORST

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

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

IPADRÕES ÉXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE.

TODOS OS PREÇOS

Desco'ntos Especiaisl'

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3D - JARAGUl

A propaganda é a alma
do negócio.

- Anunciem no -

Correio do PovoDeposite as suas economias no
BANCO INDUSTRIA & COMERCIO, DE SANTA CATARINA S. A �:::�::�::� (o seu jornal)H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados: Das 9 ás 11,00 !i!=!i=!iEi!E!;EEK=!!=!iiE!ii=i!!5!::::;::iE!!!!!!!E!!!UEE!i::;j�.
IIIIF bre (Sezões, Malárias, -I':'·II·� "" r""5 Impaludismo
.. -:J � � Maleitas, "I'remedeira IIII \_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -' Im mo::

"Capsulas A.ntisezonicas III� Minancora" IIII Elll. Todas as Boas Farmacias II� É um produto dos Laboratorios MINANCORA mIII - ,!oinville - Sta. Catarina -

IIIllli!i;:lm=!!=ll�ll=!i=mli!!!!ll=ll=m;;;5!ll$5!!n=!!!!!\!!!liii

Edital de Juri
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

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

F a z S a b e r, aos que o presente edital de
[uri, com o prazo de trinta dlas virem, ou

.

dele co
nhecimento tiverem que, havendo sido designado o
dla 28 de Novembro vindouro, as 11 horas, pare
ter lugar a 4a. sessão ordinária do Tribunal do Iurí,foram sorteados os seguintes iurados que tem de
servir na referida sessão: - 1. Arthur Breithaupt;2. João Romário Moreira; 3. Romeu Bastos; 4. Er
nesto Lessmann; 5. Walter Hertel; 6. Victor Gaulke;7 Dlonisio Pereira; 8. ,Emilio Silva; 9. Alberto Roes
Ie; 10. Helio Westphal; 11. Adolfo Emmendoerfer; 12:Dr. Alvaro Batalha; 13. Roberto Marquardr; 14. Ire- E misar ???neu ôchwarrz; 15. Altino Pereira; 16. Martim Stahl; cono 1 • • •17. Max Eggert; 18. Herrnilío Cardozo: 19. Walter

É fácil ... Basta fazer suas compras, somenteIenssen: 20. Arnaldo ôchulz; 21. Max Fiedler. A to-
depois de certificar-se das vantagens oferecidasdos os quais os convida e a cada um de per si a

comparecer nêste Juizo, Edificio do Forum, na sala pela conhecida e popular
de Iurí, no die e hora acima designados, sob pena Casa Antônio Tobiasde multa de cr$ 100,00. Faz saber mais que ne mes-
ma sessão, serão julgados os réos, cujos processos � Esta Casa oferece a seus amigos e freguese preparem em tempo. E pera que chegue a notí- ses, "Voais floridos - Chitas - Riscados - Brins - Case.cia ao conhecimento de todos, se passou o presen- miras - Linhos.:. Tussores - Sedas - Guarda-Cliuvas •te edital que será afixado ás portas do Forum, no Chapéus - Meias - Gravatas - Roupas feitas em gerallugar de costume, e publicado pelo jornal '�Corr('io - por preços verdadeiramente razoáveis.do Povo" que se edita nesta cidade. Dado e passa- / Vendas somente a dinheiro /do nesta Cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e oi-
to dias do mês de Outubro do ano de mil novecen- Especialidade em Artigos para Homens -

tos e quarenta e quatro. Eu, Ney Franco, Escrivão SEMPRE NOVIDADE§o subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de
. Mantem sempre em estok tecido popularDireito da comarca. Está conforme o original, do

Chegou a ocasião de comprar barato - Economisern mais de 2D% fa-que dou fé.
lendo suas compras nesta casa.

Jaraguá do Sul, 28 de Outubro de 1944 R. PRESo EPITÁCIO PESSOA, 652 - JARAGUÁ DO SULO Escrivão - NEY FRANCO ::::�}� .:;.�
..�::::

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SeGAS ROTATIVAS PARA ARADOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Otimo tratamento V. S. encontrará no

,

Hotel Jaraguá
BAJR.-RJ!E@'FAUJR.ANFE

Refeições á qualquer hora ..

----------- - Banhos quentes e frios - chuveiro -

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA,587JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINALUIZ GOMES - Sec re tá rio !i-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO 00 POVO
Caixa Postal, 19 FUN O AO O E M 1919 Telefone N. 39-------------------------------------------------------------------------------------JARAGUÁ DO SUL - SABADO, 18 DE Novembro DE 1944 - sn CATARINA

ANO XXVI
N. 1.250

Convocação
De ordem do ônr, Presidente, e, atendendo ao

disposto no artigo 24°., do capítulo V, dos estatutosdesta associação, venho, por interrnédlo deste, con
vocar todos os socios pera a assembléia geral ordi
nária, a reallsar-se a 21 do corrente, em sua séde
social, às 20 horas, pera tratar do seguinte:

1°. - Prestação de contas da diretoria.
2°. - Eleição da nova diretoria.
5°. - - Outros assuntos.

JOÃO DE SOUZA

1°. Secretário

I Clinico �e Olhos, Ouvidos, nariz, fiaruanta
Dr. Artninio Tavares

Professor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe olos serviços clinicos e clrurgicos do especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis, -

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.
Ex-Inlerno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Interior Formado pela Faculdade de Medicina daIndústria de Madei- Ass O C i a ç ã o A t I é t i c a B a e p end í B L U ME N �n�ersidade do Rio de J���� CATARINAras Janssen S/A. • .....)Assembléia Geral Ordinária

Não! VOCÊ NÃO É
UM FRACASSADO
de há muito iocê procura •••
...descobrir um rémedio para essemal que
o denrime moral e fisicamente perante
a sociedade, CATUASE COMPOSTA é o
remédio. preparado com um grande vege
tal de nossa flora, cujas propriedades es

timulantes e vitalizadoras em combina
ção com o alcalôide da "Icimbehôa" e
hormônios cerebral e testicular. agem rã
pidamente no combate à debilidade neu
ro-muscular e viril, astenia (fraqueza
nervosa) desãnimo,« Não encontrando
na sua' farmácia, peça ao depositário.
Caixa Postal, 1874 - São Paulo.

Por recente decreto
de Chefe da Nação os Na qualídade de Díreefetivos dos quadros de tor-Gerente da Indústriaoficiais do Exercito pas- de Madeiras Ianssen S/A.sarão a ser os seguintes: avise a todos os fregue-Infantaria - 59 coro- zes e a quantos tenhamneis, 84 tenentes-coro- negócios com dita firrnaneis, 286 majores, 909 que o snr. VERGUNDEScapitães, 798 primeiros KRAUSE não mais faztenentes e segundos te- perte do quadro de funnentes (Quadro aberto); cionários desta S/A.Cavalaria - 29 coro- Pelo que nenhum paga-neis, 45 tenentes-coro- mento ou quaesquer enneis, 149 majores, 362 tendimentos deverão sercapitães, 491 primeiros mais feitos ou havidostenentes, e segundos te- com supra mencionadonentes (Quadro aberto); ex-funclonarlo nosso.Artilharia - 35 coro- jaMguá do Sul. 17-de ������������.�����������__����_neis, 92 tenentes-coro- Novembro de 1944.neis, 185 majores, 442 G. Rodolfo Fischer - Diretor-capitães, 517 primeiros Gtenentes e segundos te-

_

erente.

nentes (Quadro aberto); �������-

Engenharia - 23 co
róneis, 41 tenentes-coro
neis, 81 majores, 171 ca

pitães, 221 primeiros te
nentes e segundos te
nentes (Quadro aberto);
Intendência - 14 co

roneis, 31 tenentes coro
neis, 56 majores; 269 ca

pitães, 401 primeiros te
nentes e segundos te
gundos (Quadro aberto);
Médicos - 9 coroneis,

24 tenentes coroneis, 62
majores, 219 capitães. e
235 primeiros tenentes; eßTUßS E eO'M POSTaFarmaceuticos - 1 co- JI JI
ronel, 2 tenentes coro-
neis, 11 majores, 28 ca-

pltães, 74 primeiros te- nente coroneis, 13 majoRentes e 23 segundos res, 34 capitães, 142 pritenentes; meiros tenentes e 89 se-
Veterinários - 2 te-l gundos tenentes.

a mesma entrará em vi
gor.

-x- AVISO

•
•

CALOPRESO & CIA.
. Fabrica de Aguardente

Estrada Bananal (antiga cervejaria de -G. WALTER)
JARAGUA DO §UL

Compramos qualquer quantidade de

cana e melado, aos melhores preços.

Agência no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n. 9

2'. andar

Tipografia Avenida

Milho
Séde em São Paulo

Rua Senador Feijó n. 205
8'. andar

Diretor-Proprietario
DR. AFFONSO DE O. SANTOS

Grande Empresa Americanópolis
Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

Resultado do sorteio realizado em 28 de Outubro de 1944.
Plano Magno - Mensalidade Cr.ê 5,00

Numerações Premiadas

Cimento
Feijão e

Cebolas Novas

OFEREOE
1°. PREMIO: 1 1 55 Nos 1·. premio 155 Um imóvel no valor de:

3'. premio 20'6 Cr.$ 100.000,002°. PRBMIO: 1 225 2'. premio 223 Um imóvel no valor de :
3'. premio 206 Cr.$ 20.000,005°. PREMIO: 1206 4'. premio 05 5 Um imóvel no valor de :
3'. premio 206 Cr.$ 10.000,004°. PREMIO: 5055 5'. premio. 145 Um imóvel no valor de:
3'. premio 2 O 6 Cr.$ 5.000,005°. PREMIO: 9145 Centena 155 e-s 100,00 Centena 551 Cr.$ 50,00Unidade 5 isenção da mensalidade de novembro prox.

fnoenho R ß U lt�B.

Uma nova

O sorteio do mes de novembro realizar-se-á no dia 25, às 16 horas,na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940.---------------

Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com
gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquínio Settí - fiscal federal

Affonso de O. Santos - diretor-proprietário

e bela coleção de

Livros Infantis,
acaba de receber

, '-- ,

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

BICICLETAS

RADIOS

Ternos Feitos
I

Capas deGarbardine
I

Caserniras
I

5 e das
I

Tecidos em Geral

H CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

li ·

DR. SADALLA AMIN
II CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ•• ,

'II

!::.�::.' «RUA GERONYMO COELHO, 42»
. (ANTIGO HOTEL WEIS

• ..Joinville -

ii� i_

1
PHILOO
LINOOLNmarcas
O R UZE I R o
B E L

MATERIAL ELÉTRICO
Artigos Bons - Preços Baratos - Boas Condições de Pagamento -

Lom�all�ia �a�io�al U� ���uro� I�ira��a
AGENTE§ LO�AI§

A Comercial Ltda.
/ARAQUÁ DO SUL

�������--

BLENORRAGIA e males das
VIAS URINÁRI'AS, RINS E BEXIGA

Fiquei Ibgo bom...
,

c4'
�1IUm tratamento poderoso da. moléstias da� vias UIl,rá-

n�-�
rias (ambos os sexos) e das doença, dos Rins e Bexi ]a, .

"-é re .Iízcdo aíicczmente pelo OXYL, que por meio de

-;�
..sais extremamente solúveis a<;1? diretcrmente na uretr<;,. .

.

Não olende o estômago, ouxllíc a extmçao dos c,om- /.

I mentos agudos ou crônicos em ambos 08 sexos, evitan
do todas as consaquênclcs, como dores �as pernas, tor-
nozelos inchados perda do vigor, r umotísmo, pontadas,

,_ .'tonteiras olhos e�papuçados, incontinência lia uríuo. ocidês, ordênckr, perturbacõ';s na bexiga ..•Não encontrando nas Fcrmécícs e DrOgaIlasN:''i:UL�ao Depositário, Caixa Postall874 - �ão Paulo. MODO DE USAR
QUATRO DRAGEAS AO DIA

...............................................................................--
'-lI-\\{\O V1RCÔ_.J ....-G".l DA «:»; '7
(� h'fTZH INDUSTRIAL
JOINV/LLE

o SABÃO

"Virgem Especialidade"
,

da CIA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile

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

(Marca Registrada) ��ßÄ� ylRCf/tt•

41
•
(f

\ ESPECIALIDADE
=��
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