
onibus quebrado o tor
nozelo esquerdo, quan
do desgovernado pela
quebra de uma peça foi
de encontro a uni ban
co onde estava sentada,

-x-

Chegou ante hontem aCAIXA POSTAL, 19
TELEfONE N0. 39 São Paulo, acompanhado������������������������������������������������������� dos ministrosSüuzaCos-ANO 'XXVI - JARAGUÁ DO .sUL - Sabado, 9 de Dezembro de 1944 Sta. Catarina N. 1,253 ta e Marcondes FilhVO' o

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Presidente Getulio ar

gas, que ali foi presidir
.r as solenidades do 50°,
aniversário da íuudação
da Associacão Comer
cial e 1°, congresso dasMais dois aviadores portando cerca' de 3.000 Indusirias.brasileiros tombaram na toneladas de carne fri- -x-frente de batalha, são gorificada e . g r a n d e Viajou para a 'Italia,eles Waldir Pequeno de quantidade de de man- ja tendo ali chegado, oMello, da Capital Fede- teíga.. sr. Ministro da Aeronaudisposição de luta dos ral e Roland Ritzel', de Para regularizar o suo, tica, Salgado Filho, québrasileiros, pois a pro- São Paulo. Q snr. Minis- primento de carne para ali foi em inspeção apria agencia alemã, tI'O da· Aviação, logo a Capital Federal, o sr. F. A. B.'I'ransocean, assim se que teve conhecimento coordenador aumentourefere a eles: do ocorrido mandou seu para 480 mil o numero

"A cor de seu farda- ajudante de ordens apre- de vezes a serem abati-
mento, é semelhante ao sentar pesames as fami- das no proximo ano nocinza verde do unüor-: lias desses dois bravos Rio Grande do Sul, em
me alemão de campanha, oficiais da aeronautica. face do que haverá ali
mas o seu é menos pra- X racionamento por duastico do que o dos norte- Em Bagé, está causan- vezes por semana. Atéamericanos. Os soldados do sensação a prisão do' agora o numero de rebrasíleíros são os sol- assasino do Dr. Aguiar, zes abatibas era de ...dados mais bem pagos fato ocorrido a um mês. 310.000 .

do mundo. Seus venci- E' que o matador desse Foi requisitado o char
mentos são de um terço médico, acusou como que dos Estados de Mamais' elevados do que os I mandatario desse crime to Grosso, Minas e Goidos norte-amerícanos e um colega daquele, Dr. as para o abastecimen-sobem de setenta e ein- Gafrêe, que deu ao as- to do paíz. .

co a cem dolares, dos sassino 15.000 cruzeiros. I -x-
postos de simples solda- O motivo da desavença O Tribunal de Apela-dos a primeiro sargento. entrõ os dois facultativos, ção do Estado do RioOs soldados são todos de foi questão de serviço, de Janeiro, confirmou a
pequena estatura, mas pois os dois trabalhavam sentença do Juiz de Di-
saudaveis. Dão impres- num posto de saude. reiio de Niteroi mandan-são de ser mais inteli- X do pagar a Jadir Moço,gentes e são mais poli- Chegaram ao, Rio dois à quantia de 110.000 cru-dos do que os "yankes". navios argentinos trans- zeiros, por lhe ter um

Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919

Grande
dos

Os nossos soldados
tem-se empenhado em
uma batalha de grande
envergadura nos dias 24
e 29 de Novembro, ata
cando uma posição de
1.000 metros de altura,
onde as forças inimigas
estavam entrincheiradas
e dispunham da cober
tura de artilharia, espe
cialmentemorteiros,alem
dos ninhos de metralha-

.. doras, que dominavam
um descoberto.

O primeiro ataque, deu
se no dia 24 de Novem
bro, mas teve que ser

suspenso devido a falta
de preparo de artilharia,
quando os soldados ja
entravam em luta.
No dia 29; duas uni

dades, com uma terceira
de reserva, depois do
preparo da artilharia, em
preenderam novo avanço
pela madrugada. Em du
as horas de combate

. já
haviam tomado pontos
vitais, lIlas devido a de
fesa senhora absoluta
do campo descoberto,
foi mandado sustar o

avanço, tendo a noite as

tropas voltaeo as suas

primitivas posições.
Foi esta a mais vio

lenta luta em que ja se

empenharam os nossos

Pelo Estado
Com a idade de 75

anos, faleceu em Join
ville o antigo índustríal
sr. Otto Bennack. A Me
talurgica Nacional, que
sucedeu a firma Otto
Bennack S. A., da qual
ele foi o fundador, pres
tou-lhe sentida homena
gem.

-x-
Em Imbituba, ó portei

ro da agencia da com

panhia costeira de na

vegação, furtou do co
fre forte Cr$ 72.500,00. A

\ policia foi encontrar o
J dinheiro debaixo do as

so�lho de sualcasa, den
tro de uma bola de fu-
tebol.

"

Balalha INTERIOR
Brasileiros

-x-
Tendo o snr. Cap, an

to Carlos Mourão Ratton,
Secretario' da Segurança
Pública viajado para o
Rio de Janeiro, passou
a responder pelo expe- ,==:::::::::-==============='__diente daquela secreta

'

ria o sr. cap. Antonio de
Lara Ribas, Delegado da
Ordem Politica �Social.

-x-
Com a presença' das

altas autoridades civis e

militares, teve lugar no
dia 3 do corrente, em

Florianopolis, a soleni
dade do sorteio militar
da classe de 1925, tendo
falado sobre aquele áto
o sr. Jau Guedes, mem
bro do Conselho Admi
nistrativo e cap, Helio
Mafra de Oliveira.

-x-
. Transcorreu no dia 6
do corrente, o 7°. aní
versario da gestão do sr.
Dr. Ivo de Aquino, na
Secretaria do Interior e

Justiça, onde tem preso
tado assinalados servi
ços. Seus amigos ofere
ceram-lhe nessa data
um jantar que teve co
mo convidadó de honra
o sr. Interventor Fede
ral.

valentes soldados, que
diante do exito, tiveram
tres dias de repouso
numa cidade italiana.

O fato do recuo, deu
lugar a que se comen

tasse, em rodas pessi
mistas e levianas do
paiz, desairosamente á
atuação dos nossos.
Não se lembram, que

os ingleses recuaram em

Dunquerque, mas não
perderam a batalha, os
alemães voltaram de EI
Alarnein e de Stalingra
do.
Mas o que nos enche

de orgulho é que os che
fes militares aliados tem
feito aos nossos bravos
as maís elogiosas refe
rencias.
E não são somente es

ses, que reconhecem al
to grau de diciplina e

Educação
�opul�

No que se refere a e-

ducação popular Santa 83.459 e 113.669, respetiCatarina tem, entre os vamente.
demais estados da fede- O corpo docente subiu
ração, um lugar de des- nestes ultimos 9 anos de
taque, talves, dados se- governo do Dr. Nereu
us pequenos recursos, o Ramos, de 1.077, contan
de maior destaque, o que do em dezembro de
alias ja foi proclamado 1943, 3.700.
pelo Professor Lourenço Conti! o estado atual
Filho, o grande educa- mente 71 grupos esco
dor brasileiro. lares, dos quais 25 cons-
Em 1935, contava o Es- truídos no atual govertado com 892 escolas es- no.

taduais, 564 municipais e Em 1942 Santa Catari-
610 particulares. Em 1943 na despendeu com a e
contavam-se 1230, 1114 e ducação popular . . .

105 respetivamente.· Crç 10.759.000,00, ou seja
Neta-se a grande e be- 23,91%, isso dá ele a

nemerita providencia na maior percentagem para
nacionalisação do ensí- esse titulo de despeza
no, diminuindo, por Ie- -no Brasil, seguindo-se
chamento, as escolas par- lhe Pará, com 22,59, Paticulares e substituindo- raná com 18,78.
as pelas publicas. Funcionam no Estado
A matricula total que 8 Institutos de Educação

era de 98.695, subiu a. .. e, 63 Cursos Complemen-129.001 em 1943, sendo a tares, funcionando 468
Irequencía média de ...

escolas isoladas com cur
sos desdobrados, e um
curso de educação fisi
ca, que diplomou em

1943, 11 professores.
Alem desses, funcio

nam ainda a Escola Pro
fissional Feminina e a
Academia de Comercio
de Santa Catarina, aque
la com matricula de 95
alunos e este com 3:>5
cursos de contador e pro
pedêutico e Superior de
Administração e Finan
ças.
As caixas escolares

que tem a seu cargo o
auxilio as' crianças po
bres, tiveram uma recei
ta de Cr$ 329,134,60 e a

despeza de 312.116,40.
A admínistração esta

dual concedeu 28 bolsas
escolares a alunos que
cursam o Liceu Indus
trial e diversas Faculda
des.

NA Liqa � de Defeso I
Nacional

B E L G I�C A
Soldados norte-a-

Em sessão realizada
mericanos fazem al- a 7 do corrente os mem

, I bros da Liga de Defesa
to em Macon na I Nacional, deste munící-,

pio, elegeram a' sua di-
Belgica para con- retoria que ficou assim,

constituida: Presidente
versar com os ha- Dr. Ary Pereira Olivei

ra. Vice-Presidente Tte.
bitantes d a q u ela Leônidas Cabral Herbs-

ter. Secretario Mario Ta
vares da Cunha Mello.
Tesoureiro Dr. Arqui
medes Dantas e Mem
bros Dr. Priamo Ferrei
ra do Amaral e Silva,
Artur Müller, Walderaar
Luz, Carlos Tosini, Eu
genio Marchetti e Emi
lio Silva.

Inter-Americana).

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

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;�::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::

Deus
nos livreI

Mal a Belgica e a

Grecia, pelo sacrifi
cio das forças aliadas,
livraram-se do jugo
da bota nazista, entra
tarn numa guerra íra
tecida que muito mal
os recomenda. Bas
tante razão tem Chur
chíl em declarar que

\

aqueles paizes preci
sam de ordem para
se refazerem do caos
do qual foram arran·

cados, e essa ordem
tem que ser implanta
da, se preciso pela
força.
Mas assim, infeliz

mente, eles não pen
sam: direitistas, es

querdistas, socialistas
'e comunistas, todos da
mesma raça e filhos
da mesma patria, ma
tam-se em praça pu
blica em disputa ao

poder, mesmo que se

ja com o sacríücío da
ultíma gota de san

gue que as íéras na
zistas ainda não su-

garam. ,

Esse espetaculo do
loroso, nos veio lem
brar os dias sombrios
que ameaçavam o Bra
sil, antes do bemdito
golpe de 10 de .no
vembro de 1937, que'
evitou uma chacina
identica entre este P9-
vo bom, que é o bra
sileiro, mas já enve
nenado pela peçonha
que infelicitava a Eu-
ropa.

'

Os comunistas, se
dentos de sangue, os
liberais a clamarem
por uma liberdade
suicida, o governo de
mãos amarradas por
leis ínocuaq, sem mei
os de se defender da
tempestade que se a

proximava de forma
alarmante e, os .ínte
gralistas, de mãos ao
alto e revolver enga
tilhado no bolso, pron
tos para liquidarem a

todos!
Era esse o panora

ma daquela época, que
o Presidente Vargas
contornôu e, permita
Deus, que unidos, nun
ca mais pensemos em

_

macaquear as mísera
veis doutrinas comu
nista e íacísta, que
queriam levar os bra
sileiros a se líquida
rem dentro da pro
pria casa para depois
repartir os despojos.
Meditemos sobre a

tragedia da Belgica e
da Grecia!

Dr. LUIZ DE" SOUZA.
ADVOGADO

1 Justo

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
------- Jaraguâ do Sul, 9 de Dezembro de 1944 , 2a. pagina.

Ele, solteiro, com á pro
fissão de motorista, nasci
do na Alemanha, portador
da Carteira de Identidade
numero 22.625, expedida
em Iolnville, domicí!iado
e residente nesre cidade
de Iaragué do SuI.. sendo
filho legitimod e Christla.
no Fínkbeiner e LuizaN_os apreciados _moveis "Cruzeiro", o presado. a�igo encontrará .os meios. ndisepnsaveis para harrno- .Finkbeiner.

. . .

msar a decoraçao do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de' Ela, breslleira, solteira,jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosínhas, divans e estrados da melhor fabricação domestica domiciliada etapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões, residente '�este distrito no---- 'ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA o MENOR PRAZO POSSIVEL. ---- lugar Estrada Iaragué,Exposição, vendas e escrirorio, á R. Marechal FI.· Peixoto, 54/58.- Fone, 45. sendo filha legitima deOficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U Á DOS U L Frederico ôchmídr e de
Olga H. Schmidt. li

ATAQUES EPILtPTlCOS Roque olsé MartimOU NERVOSOS Nair de Pinho,
NOVO

TRATAMENTOj Ele, brasileiro, solteiroo tratamento mals �flcaz e seguro que Iavradorr domiciliada ea medicina tem hoje em dia para os
ataques nervosos ou epilépticos é residente neste distrito, emo que se faz com MARAVAL-solução., 'f d .

d�ste poderoso medicamehto, graças' à TI a os marüns, sen ofeliz combinação de elementos opoterä- filho lecitlrno de Mathiaspicos e vegetais de sua fórmula, restitue ._ t:>
em pouco tempo a saúde, a alegria e o José Martim e de Elizasossêgo aos doentes. MARAVAL-so- .Iução-é verdadeiramente o tratamento F.,Martlm.racional e cientifico dosataquelner- Ela brasileira solteiroVOIOI e epllépticol. .

, . ,Não encontrando MARAVAL-solução domestica domiciliada e-nas Farmácias e Drogarias, escrevaao.
. .DeposltárIo,CaixaPostaI1874,SãoPauIo. residente neste dístrlto, em

MA R AV"A L Tifa dos Martins, sendo.

filha legitima de Justino
José de Pinho, e de M-a-
ria José Farias de Pinho.

. Art", 20• - Êste decreto-lei entrará em vígôr naE para que chegue ao conhe data da sua públicação revogadas as dlposições em�''!!!'!'!'''!!!'!'!'!''''!!!!!''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'!'!!'!!!''!!!''!'!''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'�II!!!''''!!!'!'!'''!!!'!'!''!!!!!''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'''!!!'!'!'�� cimento de todos mandei passar o

presente edital que será publicado contrario.
pela imprensa e em cartório onde .

Pr,efeitura Municipal de Ieragué do) Sul, em 10.será afixado durante 15 dias. Õ
Si alguem souber de algum de Dezembro de 1944.

impedimento, acuse-o para os '

(
,

fins legais, \ AS)-Ten. Leônidas C. Herbster
Prefeito MunicipalARTUR MÜLLER, Oficial

AS)- Luiz Gomes
,... .....( .. Secretario

FRACOS E �MlC081 Alfredo Moser
T__ • ContadorVINHO CREosorADO

"SILVEIRA""
..........
T ...

R••frt ..

Bronq ...

Eacrol.lo••
..............,� Conv.l..c..ç..
VINHO CREOSOTADO

•

It UM amADO.. DIE IIA(lOIL

EDITAL I· '. ·

De ordem do Sr. Pre- Aparelhos de Gasegeniefeito Municipal, torrro pú- '-
,blico que à partir de 10. Levo ao conhecimento dos interessa-de Dezembro do corrente dos que acabo de montar uma bem apaano, será mantida fiscali- Ih' d f"

.
.

. - 'f
'

zeção permanente nas es-
re a a o rema par� construção e re orm�tradas gerais, por meio de A�J\RELHOS Db GASOG E�IO, .na antide motorclclistas, pela Ins- ga OfICIna mecânica do Sr. -Iulio Piazer a.petoria de Veículos e

Transito Públicos.
E'sta Prefeitura, chama

à atenção dos senhores
condutores de carroças,
aranhas. etc, a-fim-de que
observe rigorosamente os

signais de transito, mor-
mente, mão e contra-mão.
'De acôrdo com o Có-

Servíçe Nacíonal de digo Nacional de Tran
sito, aos menores de 18

Educação Sanitária anos, não é permitido
conduzir veicules,O PRECEITO DO DIA' Aos infratores, serão\ '

Centes estragados aplicadas pelos funcioná-
. Os dentes estragados, rios encarregados dêsse
além de determinar mau serviço, as penalidadeshálito, são responsévejs prevista no Código Na
por inúmeras perturbações cional de Transito.
da saude. E' preciso rra- Secretária da Prefeitura
tar dos dentes o mals Municipal de Iaragué do
cedo possível. Sul, em ,29 de Novembro
Mande examinar �eus de 1944.

,dentes, pelo menos duas
___________________•• 1 vêzes por ano. SNES

Moveis Estofados,'Cruzeiro'

\.
I

PROC,U RE
deixar seu aparelho de radio em
perfeito estado de funcionamento,
na melhor e mais aperfeiçoada

OFICINA DE CONCERTOS DE RADIOS
de Paulo Beenke

Conserta-se radios de qualquer'
marca, máquinas de costura, e

aparelhos elétricos em geral.
JARAGUÁ DO SUL· Av. Getulio Vargas, 184

Grande' Empresa. Arnerican6po�isSéde em São Paulo Diretor-Proprietario
'

Agência no Rio de JaneiroRua Senador Feijó n. 205
DR. AFFONSO DE O. SANTOS Rua Ramalho Ortigão' n. 9S'. andar .,

2'. andarFundada eu{ 1921 - Carta Patente' N. 32
Resultado do sorteio realizado em 25 de Novembro de 1944.

4°. PREMiO: 5526

Nos 1'. premio' S 2 6 Um imóvel no valor de:
,

3'. premio 9 2'15 Cr.$ 100.000,00
2'. premio 615 Um imõvel no valor de :
�'. premio 925 Cr.$ 20.000,00
4'. premio 5 26 Um imóvel no valor de:
3'. premio �5 Cr.S 10.000,00

Plano Magno - Mensalidade Cr.ê 5,00
Numerações Premiadas

1°. PREMIO:

�. PREMIO: 66 1 5

6826

51). PREMIO: 89 25

5'. premio 9 5 5 Um imóvel no valor de :
3'. premio' 9 2 5 Cr.� 5.QOO,005°. PREMIO: 2955 Centena 826 Cr.$ 100,00 Centena 628 Cr.S 50,00

, Unidade 6 isenção da mensalidade de dezembro prox.1O sorteio do mes de dezembro realizar-se-á no dia 30, 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 o regulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal

Affonso de O. Santos - diretor-proprietário

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

JARAGUÁ DO SUL

Compramos qualquer quantidade de
cana e melado, aos melhores preços.

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

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

habilitarem para casar-se:
,

EDITAL N. 1438

Max Finkbeiner e Leoni
da ôchrntdt.

EDITAL N°. 1459

LUIZ OOMES
Secretário

Decreto - Lei n. 133
o Prefeito Municipal de de Iaragué do.iôul, ne

conformidade do disposto no art>. 12, item I, do
decreto-lei n". 1.202, de 8 de abril de 1939.

DEORETA:
Art>. 10.: - Ficam abertos, por conta do saldo

do exercicio anterior, os seguintes credíros, na im
portancia global de Cr,$.59.980,80 (cincoenta e nove
mil novecentos e oitenta cruzeiros e oitenta cenravos):

ESPEOIAL:
De cr$. 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos cru

zeíros) destinado a atender as seguintes despesas:
a) - pagamento do salario-familia aos servido

res públicos 'do municipio, 'durante o periodo de ou
tubro - dezembro de 1944 . . . . . . . . Cr$. 8.000,00

b) - pagamento de um terreno, e respectiva es-
critura, considerado de utilidede pública pele decreto
n=. 51, de 18 de junho de 1944 . . . . .. 7.500,00

c) pagamento de diversos serviços decorrentes
das inaugurações do Jardim público, Estação Rodo
viaria e Intendencia de Corupá. . . . . 5.000,00

Cr$.18.500,00
SUPLEMENTAR:

De cr$. 41.480,80 (quarenta e um, mil quatrocenros e oitenta cruzeiros e oitenta centavos), a-fim
de suplementar, pela forma abaixo, as seguintes do
fações do orçamento vigente:

!lI0.45.1-" impressos e material de expediente cr$.1.500,000.44.1-" serviço postel . . . . . '.. 500,000.75.1-" livros e impressos . . . ., 400,00
e 1.14,.1-" porcentagens para cobrança da .

divida ativa . . '. . . . ..

1.54.1-" quota do lançamento do imposto
sôbre industria e profissões . .

8.111-" operarios dos serviços de ruas

prdças e jardins. . . . .

8.15.1-" para os serviços de estradas e
jardins. . . . . . . . . "

8.25.1-" para o serviço de estrada e
r pontes. . . . . . . . . ..

8.::!1.1-" operarios dos serviços de estra-
das e pontes. . ••. . . .• 20.000,008.84.4-" energia para motores. . . .. 350,009.94.4-" despesas policiais e judiciarias. 500,00

e-s. 41.480,80

500.00

550,00

8.000.00

5.000,00

5.000,00

Precisa
J

-s e
de 1 Empregado com longa prática no , ramo co
[mercial, para a Seção de Expedição, de firma Ata
cadista. E' inutil apresentar-se quem não esteja em
condições. I

Informações na firma JOROE MAYERLE
Av. Getulio Vargas nr. 998

JOINVILLE

JOÃO ,WIEST

Junta do Alistamento Mi
litar Cle Jaraguá do Sul

Deverão comparecer com a maxima brevidade
a esta secretaria os seguintes reservisras: Verdi Fran
cisco Lenzi, Gustavo ôrrelow, Arno Krelllng, OUo
Eduardo ôchwarrz, Daniel Teclla, Walter Seil, Alfre
do Emilio Ernesto Benkendorff, Inacio Tomaselli,
Augusto Grossklauss, Oscar' Cieluslnski, Teobaldo
Senson, Waldemar José 'Rebelo, Adolfo. Frederico
Ernesto Seil, Adolfo ôanson, João Kuvert Filho, Gesa
Rodolfo Fischer, Rudolfo R. Ermel Hellert, Maximilia
no Baggio, Osmar ôchrnltt. Francisco Jacobi, Anto
nio ôchrnitr, Bergildo Inacio, Carlos Hardt Junior,Emmerich Ruisam, Eugenio Iosé Ballock. João Lucio
da Costa, Liberaldino da. Rosa, Walter Vogel, Willi
Manske, Wolfgang Weege, Eduardo Doubrawa, AI
brecht ôchwerrz, Max Verch, Raulino Nekel.

Iaragué do Sul, 5 �e D}sembro de 1944
ARTUR MULLER

,

,

Secretario da J. A. Militar
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dejroníer-se-õo omonhê, no graDlado da S. D. Acaraí, em l=.
partida melhor das três, os esquadrões do Seleto F. C. deGua
romírím X A. A. Baependí local, em disputa de UDl lindo troféu
oferecido pela fabrica de Chocolcde Salware de Blumeneu.

.0 esquadrão do Baependi pisará o gramado com o seguinte onze: Arno; Bernínho. Giro
la; Lucindo, Amauri, Nunes; José, Ary, Mahnke, Girolall e Lourenço.

CORREIO 00· POVO Edital de Citação
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito da
Comarca de Iaraguä do Sul, Estado de Santa Cata
rina, Brasil, na forma da lei, etc.

fUN O AO O E M 1919 Telefone N. 39Caixa Postal, 19

-�-O-X-X-V-I---�-R-A-G-U-Á-\D-O-·-S-U-L---S-A-B-�-O-!-9-D-B·-D-e-z-e-m-b-r-o-D-B-I-�-4--��-A-c-A-n-R-I-m-�---12-5-5 �ZSABERa�queopre�n��i�I,como
____--- N_._._ prazo de trinta (50) días virem, ou dele conhecimen-

to tiverem, ou interessar possa, que, estando se

procedendo a uma execução por parte da Fazenda
Municipal, contra RICARDO MAAS, e tendo o

Oficial de Justiça certificado não haver encontrado
o executado Ricardo Maas, que se encontra em lu
gar incerto e não sabido, cita e chama-o a compa
recer ou fazer-se representar, dentro do prazo de 50
trinta dies, neste Juizo pera falar dOS termos de dita
ação, pera apresentar as defezas que tiver, sob as

penas da lei. E pera que chegue a noticia ao co-

Realizou-se domingo rihecimento de todos, se passou o presente edital
ultimo em Joinville a Tipografia Avenida que será afixado ás portas do Forum, no lugar de
primeira partida da me- costume, e publi-cado pelo jornal "Correio do Povo"
lhor das 3 em disputa ----.------ que se edita nesta cidade de Iereguä do Sul, aos

��i��lad�PJ�;�!fI�:»,��: �:::�J�?:�t� �:!S ed�a;d�i�� �oq�:t�o�:_g�,z����r���i1o ns������=
tre os quadros Acaraí vi. (assinado) Ary Pereira Oliveira-Juiz de Direito"Cure seus males e poupe E' f

.

I d d f'local e Gloria daquela seu bom dinheiro com-
sra con arme o origina o que ou e.

cidade. laregué do Sul, 6 de Dezembro de 1944
O resultado foi de 3 prando na

O Escrivão,a 3.
O 2°. jogo realizar-se

á em Jaraguá no dia 17
co corrente.

S. D. Acaraí
X

Gloria F. C. I

UmaATENÇÃO! nova
e heIa coleção de

'A &IiFarftllacia .Jaraguá" Livros Infantis,
Tem o praser de comunicar aos seus

distintos fregueses, que acaba de receber
. .

da Capital do Pais, grande sortimento de

artigos para toucador, perfumes, estôjos,
artigos para presentes, os mais variados de

acôrdo com a posse de cada bolsa.

Brevemente, terá o maior e o mais va

riado estoque de produtos quimicos, especia
lidades farmaceuticas desta praça.

Av. Getulio Vargas, 97 - Fone, 49

acaba de receber

Novafarmacia Ney Francolx3

I

de ROR,ERTO M. HORST

Banco do Vale. do Itajaí SIA.
AVISO

a que .dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus. artigos á
preços vantajosos.

Rua Mat Deodoro, 3ß - JARAGUA

g:::®l®::@J.@::Ü)

Serviço Nacional de

I Educação Sanitária
o PRECEITO DO DIA

Trânsito livre

•

Dr. Waldamiro Mazurec�an Os fundadores do Banco do Vale do Itajaí S/A.
comunicam a quem interessar possa, que a subscri
ção do capital encerrar-se-á impreterivelmente no

proxlrno dla .15 de janeiro de 1945.
Solicitam,' outrossim, aos acionistas pera que

crescidas na garganta, enviem com a maxíma brevidade, a sua certidão de

polipos e. corpos estra- casamento, nascimento ou batismo.

nhos. Os fundadores
Verifique se o seu na-

ris deixa passar lívre- Oswaldo Moellmann
mente o ar e, caso con-

trário, :mande examinar
naris e garganta.

'O nariz filtra, umedece
e aquece o ar que entra
nos pulmões. A boca,
porém, não tem êsse pa
pel. Tudo o que impe
dir a livre circulação do
ar através do nariz, cons
titui ameaça para a saú
de, porque obriga o In
dividuo a respirar pela
boca. Os mais frequen
tes obstáculos a que se ---------

respire pelo nariz são:
congestões da mucosa
das fossas nasais, tumo
res, desvio do septo na

sal, aumento de volume
das ammídalas, carnes

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-e1etrico - Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.
fimerico Stamm

3x1

SNESii CLlNICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA DO ii
:: ii

li, ORo SADALLA AMIN ii
li CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS ii
ii BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ !i
H «RUA GBRONYMO COBLHO, 42» (ANTIGO HOTEL WBIS 1�
ii • .Joinville - li
:: ::

Artigos para presentes
Canetas tinteiro, Albuns p. fotografias,
Albuns p. colorir, Lapis de côres, etc.

Na Tip. AVENIDADespedida
Trasferindo minha re

sidencia para Curityba,
venho por este meio des
pedir-me de minha dis
tinta freguezia, minhas

------------.------------ prezadas amiguinhas e
de alguns amiguinhos.

URSULA BRÜCKHEIMER
5/12/1944

Edital de Citação
O 'Doutor Ary Pereira Oliveira. Juiz de Direito

da comarca' de Ieragué do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, Brasil, na forma da lei, etc. -

Faz Saber, aos que o presente edital, com o

prazo de trinta dias virem, ou dele conhecimento ti
-----------

verem ou interesser possa, que, estando se prece-

P
.

b' dendo a uma execução por parte da Fazenda Muni
rOI lção clpal centra Sampaio Avelino & Cie., e tendo o Ofi-

O abaixo asstnado' prol- cial de Justiça certificado não haver encontrado o

be terminantemente a pe- executado Sampaio Avelino & Cie., que se encon

netrar e passar em sua rra em lugar incerto e não sabido, cita e chamo-o a

propriedade sita a 'Aveni- comparecer ou fazer-se representar, dentro do prazo
da Getulio Vargas (Fun- de trinta (50 dlas, nêste juizo, pare falar aos termos

dos) não se responsabill- de dita ação, pera apresentar a defeze que tiver, sob
sendo pelo que acontecer as penas da lei. - E pare que chegue a noticia ao

aos infratores. conhecimento de todos, se passou o presente edital

Iaregué do Sul, Dezern- que será afixado ds portas do Forum,
'

no lugar de
bro de 1944 costume, e publicado pelo jornal "Correio do Povo"

que se edita nesta cidade. Dado e passado nestaALVINO MOHR cidade de Iaregué do Sul, aos seis dias do mês de
Dezembro de mil novecentos e quarenta e quatro. -

Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado)
Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito _. Está con
forme o original, do que doy fé.

Ieregué do Sul, 6 de dezernßro de 1944
O Escrivão - NEY FRANCO

Para · atravessar
-:

·5enao
Soldados dos EE.

UU. embarcam em

lanchões para atra

vessar um pequeno
rio que desembarca

no Sena, ao léste de

Paris, durante a vi

toriosa batalha pa

ra a libertação da

capital Ir a n c e s a.
,

(Foto da Inter-Ame- Material Escolar
ricana) tem sempre em stak

LIVRARlA AVENlDA..

r
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 ICeM s.A. Blumenau
Alameda Rio Branco - Caixa Postal, 47

Oontra ne- de Cabeça TI!rminól· termina, a dôr
,

-...• ---- 1 ..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO
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,

, Jaraguâ do Sul, 9 de Dezembro de 1944 4a. pagina.

EM JOINVILLE,

•

5a. Zona de Abastecimento.Portaria n. 5

O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, usan-

. do das atribuições que lhe fôrarn conferidas pela
Comissão Estadual de Abastecimento e, tendo em

viste as ultimas portarias da referida comissão, re

solve:
1°. - Estabelecer 05 seguintes preços pare os

prodU�;:��::�5�6� ��!A:n�r�:a!L��O�: garrafas,I�Po;r;iÜBINIÚda�no produtor, sem vasilhame. " .

.

• I

b) - Cr$. 1,50 - pare uma garrafa. no consumo

.

varejista, sem vasilhame.
FARINHA DE TRIGO:

NUNCR EX�STIU IGUJ=lL

COCEIRAS,

F'RIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

MilhoP re f e i t D r D MUß i c i P D I � e J Hn D DÓ � o Sul
COMISSÃO DE ABASTEOIMENTO

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,

INFLAMAÇÕES, Feijão

Xarque
OFEREOE

fnDen�o R fi U U�D.

Fica expressamente
proibida a entrada em mi
nha propriedade., sem li

cença previa, quer para

pescar ou outro fim qual
quer, bem como deixar
animais danificar as mi
nhas plantações.
Não me responsabiliso

r.;

pelo que acontecer aos
.

transgressores.
LIBORIO FREIBERGER

Esir, Francisco de Paula

AVISO

É UMA DOENÇA lal'!AvlSSIMA

1:I�®'t@)@Y@@Y@@Y@@Y@®Y@)@Y@@Y@®Y®@Y@@Y@@Y@)�Jf
�r�I:O :Ep'���S: zi: �O�A�

�-.:v_,
UM BOM AUXILIAI'! NO' TRATA-

I::!J f'.
.
MI':NTO DtasE la I'!ANDE P\.AlaELO

@. Tossef Asmaf Brcnquíte, Rcuqaídãe, Resfriados e � �..uumI
I TO::c:::a:O�:7oT::!7o �!�l� �f!�R��RIO � ���!��á���l

I Liquidação Final! � I n c o .m p a p a v e 1 �. :':.=
CASA BYLAARDT � P�iloríll d� nOgiro P�lol�nl� � tê

o Paraiso das SEDAS e @..' .

@>. MANCHAa

,

_ TEC)IDOS FINOS -

{@ O PEITORAJLMAIS (jONIIE(jIDO NO BRASIL @) "ELIXIR DE NOGUEIRA"

(@) _

.

.
... , @) CONHIICI_ HÁ II ANOS

ãt<®@Á@��@l®@l®@).@�@).@�@i@@i@@)..@@}D I VENDE-SI! EM TODA P'AI'!TE.

r;A"@�t�" H�rOílrdo lirubbíl tn.
r .

e n ç a o. i· indústria e Comércio

S' V. S. ainda não resolveu o dificil pro- i
I

j blema de um presente de Natal, adequado e {� util? Então lembre-se da fabrica de moveis de
�j I

. Pelo presente são convidados os senhores

subscritores de ações da Sociedade Anonima acima

mencionada, pera a primeira assernbléa geral que

terá por fim a nomeação de trez peritos que deve-

cadeiras e muitos utensilios mais, o que cons-
rão proceder ii avaliação dos bens e direitos com

titue de fato um bom presente.
que os subscritores pretendem realleer e integralisar
o capital subscrito na formação da Sociedade, as-

Fornece Mobiliarias completos para qual- sembléa que deverá realísar-se no dia 16 de dezern-

t
quer fim e de modernissimo estilo. { bro proximo vindouro, ás quatorze horas, nesta cl-

_ PREÇOS RAZOAVEIS _.
, dade, nos escritorios da firma individual do incor-

i porador abaixo assinado.

Jaraguã do Sul Santa Catarina Ieregué do Sul, 27 de novembro de 1944.

"'(.�..� � � � � .f'= Ber�:�:r�o?a::�ba
,------------------�-------------------------

a) - Cr$. 90,00 por saco de 50 quilos, e Cr$. "

4650 por saco de 25 quilo' e Cr$. 110,00 por enca- •

pado com 10 sequinhas de 5 quilos, no produtor. • �
b) - Cr$. 50,00 por saco de 25 quilos; Cr$...

12, IOpor saquinha de 5 quilos, e Cr$. 2,10 por qui
lo rio comercio varejista.

3°. - M�dificar o preço do café moido, puro, de
acôrdo com a portaria n-, 25 da C. A. E. S. c., na

forma abalxo.>
'

a) - Cr$. 7,50 no produtor de Cr$. 8,00 pare o

varejista.
4°. - Modificar os preços do feijão, e milho ten

do em viste a portaria n°. 8 de 15/6/44:
a) - Feijão preto - Cr$. 65,00 no comercio ata

cadista, e C,=-$. 1,20 por quilo no comercio varejista.
b) - Milho - Cr$. 45,00 no comercio atacadista,

e Cr$.0,90 no varejo.
Prefeitura Municipal de Iaraguä do Sul, 9 de

Dezembro de 1944
TEN. LEÓNIDAS C. HERBSTER

OfiCINA fORO AUTORIZADA R. Mal. Deodore, 158

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Oombustivel e Accessorios.

!

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

Prefeito Municipal

Si v_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,'
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,

� que será atendido por hábeis profissionais em mecânica,

� I
. e elétromecânica

�Wl����ãl���M4�ãl

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos
,

encontrará o maior Sortimento na

o A S A BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE - J O I N Y I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA �O

DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS/DE

TODOS OS PREÇOS
I

Descontos Especiais Aviso aos subscritores
--

Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Uma linha completa de, MOTORES nacionais e estrangeiros de alta � baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Vo�ts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.
.

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A. H��:��"':SASEconomiser 11?
Matriz: .JOINVILLE '

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO É fäcil ... Basta fazer suas compras, somente

depois de certlflcar-se das vantagens oferecidas

Após longos estudos foi descoberto um I h'd I
remédio de componentes vegetais, que pe a con eCI a e popu ar .

�::�:!�!:�e�:.m :e:=�= c�mv�i'::"� Casa AntoAnío 'Iohías
�EMO-VIRTUS é o no!"e d�se remé- \

dio, que para hemorroidas internas e

VARIZES deve ser tom�do na dose de "MIII!!r- Esta Casa oferece a seus amigos e fregue-
3 colheres de chá por dia, Para as he- 1Il.....

morroidas externas, usa-se o HEMO- ses Voais floridos - Chitas - Riscados - Brins - Case
VIRTUS,pomada.Comecehojemesmo .'

L' h T � d G d Ch
e leia com atenção o tratamento na bula. miras

- In os - ussores - '-.Je as - uar a- uvas·

Nãooencon��ndoemsuafarmãcia.peça- Chapéus - Meias - Gravatas - Roupas feitas em geral
o ao depcaitârjo. CAIXA POSTAL 1.874

(UM-OITO·SETE-QUATRO) S. PAULO - por preços verdadei remeure razoáveis.

HEMO VIRIUS / Vendas somente a dinheiro /
•

- Especialidade em Artigos para Homens -

SEMPRE NOVIDADES

(Sob Adrninistração do Governo Federal)

PA.. ".eIIA 81111111.. I_KG.IIRa

.A••li,.eS 'III II.e�gl�

couro: Sacolas, Cartei-

procure

HOTEL TROCADERO'
AMBIENTE DISTINTO:. OTIMAS REFEIÇÖES

ASSEIQ - MORALIDADE

HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA. VISCONDE DE TA.UNAY N. 185
:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::: '---------------------------_

....

ras, Cintas, etc.

Mantem
-

sempre em estok tecido popular
,

BOMBAS para uso domestico e fins industriais : Marca HAUPT, rotativas,
-------------

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HR, Marca LILLA· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

com valvula �levadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
A

der��;li;�;m�i�t;!�;;nd;;;a O Jar ICasa Real

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e possue um grande sor-

ARANDELAS.
.

timento . em artigos de

Chegou a ocasião de comprar barato - Economisem mais de 20% fa
zendo suas compras nesta casll.

R PR]j:S. EPITÁCIO PESSOA, 652 - JARAGUÁ DO SUL

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz �e

força de qualquer capacidade.
•

A nossa SEÇÃO DE IN�TALAÇÕES atenderá corri presteza a qualquer defronte o Cine Buhr

pedido de instalação de luz e força.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
------------------------�- Jaraguâ do Sul, 9. de Dezembro de 1944

o Doutor Ary Pereira Oliveira Juiz
de Direi to da comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil, na

forma da ,lei, etc. O Doutor. Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito,
FAZ SABER aos que o presente edital, virem, da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de Santa

ou dele conhecimento tiverem, ou Interesser possa, Catarina, Brasil, na forma da lei.- etc.
que, perante êste juizo e cartorio do Escrivão que F a z ,s a b e r a todos os que o presente edi
êste subscreve, está se processando a revogação da tel de citação, com o prazo de trinta (30) dies vi
procuração passada por Oscar Schneider e sua rnu- rern, ou dele conhecimento tiverem, ou interessar
Iher Una Schneider, residentes e domiciliados nesta possa, que, estando se procedendo ao Inventário dos
cidade, procuração essa lavrada em noras

'

do Tabe- bens. deixados por falecimento de MARIA SATLER,
lião Mário Tavares da Cunha Mello, desta comarca, e tendo sido feita a declaração de herdeiros, na
aos 11 de Novembro de 1940, no livro n=. 14, a fls. qual consta o herdeiro de nome L1NO SATLER,
179, a favor de Rudolfo Iacobsen, brasileiro, casado como ausente, pelo presente edital, chama e cita ao

farmaceurlco, residente em Blurnenau, neste Estado, a dito Uno ôatler, para no prazo de trinta dias, se
rua S. Paulo s/n., tudo de conformidade com a perl- fazer representar" ou comparecer a êste juizo, pare
ção, despacho e termo de revogação que vão abai- falar aos termos de dito inventário, sob as penas
xo transcritos: - PET IÇA0 INI C IAS: - Exmo. da lei. E pera que chegue a noticia ao conheci-
ônr. juiz de Direito da comarca de jaraguá do Sul. mente de todos, se passou o presente edital, que Banco IndlJstria e ComercioDizem Oscar Schneider e s/mo Una Schneider, bra- será afixado ás portas do Forum, no lugar de cos-

stleiros, proprietários, residentes nesta cidade á rua turne, e publicado pelo jornal local (CC o r r e i o d o de ISanta Catarina ·S. A.
Mal. Deodoro da Fonseca, por seu procurador bas- P o v o». - Dado e passado nesta cidade de Iara- I

taute e infrassinado que, por instrumento publico guá do Sul, aos ...treze dias 'do mês de Novembro CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
lavrado a fls. 179, do L. n». 14, do tabelião snr. Ma- de mil novecentos e quarenta e quatro. - Eu, Ney G

A

N C I Ario Tavares da Cunha Mello, desta comarca, aos 11 franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary .De- J
A E

de novembro de 1940, constituíram seu procurador reira Oliveira - luiz de Direito. -- Está conforme o

I .Jaraguá d� Sul
ao sr. RUDOLFO jACOBSEN, brasileiro casado, original, do que dou fé. '

.

farmaceutico, com residencia á rua S. Paulo s/n., em jaraguá do Sul, 15 de Novembro de 1944. Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End: Tel. ({ 1 N C O l)

Blumenau e estabelecido com farmacia no lugar For- 5x5 O Escrivão: NEY fRANCO Matriz: I T A J A I
taleza, e ao qual conferiram «poderes especiais pera
vender, e quem lhe conviesse e pelo preço que a

justasse, um terreno edificado com uma casa de ma

terial, sito no lugar Itoupava ôecca, Municipio de
Blumenau», como tudo se vê do respetivo insrru
mento por certidão anexado á esta. Não lhes convin- O Doutor Ary Pereira, juiz de Direito da ca
da, porém que o Suplicado continúe com tal manda I marca de Iaraguzi do Sul, Estado de Santa Catarina,
to, resolvem, pela presente, revogar, como ora ex- Brasll, na forma da lei, etc..
pressamente revogam, todos os poderes que então '

. .

conferiram ao dito procurador, e, por isso, requerem _

fAZ SABER aos qu_e. o pre�ente �dltal de CI-

se digne V. Excie. mandar tomar por .rermo a revo- reçao, �om o p.razo de trínta dies Virem, ou dele

geção e da qual deverão ser notificados o snr, Ma- conheclf�ento tlver�m, que estand? se procedendo a

rio Tavares da Cunha Mello tabelião nesta comarca uma. Ação Executiva, em que e Exequente a fa
afim de que lance a compet�nte cota em seus livros: zenda Municipal e. �xecutado . MAN��L j.OÃ_O
e o snr, Rudolfo Iecobsen por carta precataria. Re- PEIXE, e tendo o Oficial de Justiça ce�tlflca�o nao

quer-se, finalmente, a publicação da presente pela haver encontrado o de.vedor Man�e, joa� Peixe: que
imprensa pare conhecimento de terceiros. feitas as se encontra em lugar incerto e .neo sabido, cita e

notificações e publicados os editais, na forma reque- ch.ama-o a comparecer ou fa�-se r�presentélr neste

rida, pédern, os Suplicantes, lhes sejam entregues QS JUIZO, dent�o �o praz� d� trínra dl�S, a conrar da,
euros

.. originais, independentemente de traslado, pera data da pnmeira publ.lcaçao deste edital, para. apre
que deles façam o uso que lhes convier, de acordo. sentar a defeza que tl�e�, sob pena. de revelia. E
com o disposto no art. 725 do Cod. do Processo pare que chegue a noticia ao conhecimento do exe

CiVn. Para os
'

efeitos fiscai�, dâ-se á presebre o va- �utado, se passou o presente edital, que será afixad_?
lar de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros). e segue lunta a as portas �o forum, no luga� de costume, e publí
prova do pagamento da Taxa judiciária devida. O cedo pelo Jornal l?cc:1 «Correio d� Povo». - D�do
advogado que esta subscreve tem escritorio nesta e. passado �

nesta Cidade de Jarag�a do Sul, aos Vinte
cidade á Rua Mal. Deodoro da Fonseca n°. 210 e dlas .do rnes de Novembro de mil novecentos e qua
possue o telefone ns, 54. Com uma copia desta pe- rent� e quatro. - Eu, Ney .�rémco,. Escrivã� o. subs
tição seguem os seguintes documentos: 1 traslado crev}. as.) Ary Pere�r� Oliveira, JUIZ d� Direito.
de uma procuração lavrada a fls. 17 do L n=. 18 do Esta conforme o orígtnal do que dou fe.
tabelião desta cidade, sr. Mário Tavares da Cunha jaraguá do Sul, 20 de Novembro de 1944.
Mello; 1 certidão de uma procuração lavrada a fls. 5x2 O Escrivão: NEY fRANCO179 do L. nO. 14, do referido tabelião, 1 talão de Ta
xa judiciaria passado pela Coletoria Estadual de
jaraguá do Sul, sob no. 434. N. T. P. Deferimento.

O AGIAJaraguá do 'Sul, 50 de Novembro de 1944, p. p. Luiz BLEN RR e males das
de Souza. 50/11/44. 50/11/4,4. Coladas duas cstampi- VIAS 'IIIRINA' RIAS RINS E BEXIGA alEUS LUBRlfICANT'[S;�:��l;'!�:�:n:;'f���,��!�d;����;����:���e���: � r:;';����;;��;�;�B����i�, 'IIDI:I:Ite despacho: \ A; Como requer. Em 50/11/44. (ass) �redizado eficazmente pelo OXYL, que por meio de � ft�� III Para todos ,:·os fi'nssais extremamente; solúveis a9� direta�el!.te na uretr<;,. I.

�. t 1:'1'-,'1'1'1' .'0A. Oliveira. Termo de revogação de produção: Não ofende oestomago, auxIlia a exhnçao dos COrIl- /,

A
. .

d' d �

d D b d d mentos agudos ou crônicos em ambos os sexos, enton- .O primeirO Ia o mes e ezem ro o ano e do todas as cons.quências,como dores nas pernas, lor· ,

I-I'I-I-�'-mil novecentos e quarenta e quatro, nesta cidade de nozelosinchados,perdad.ovig�r,r u�qtis�o,pont<;,das, . . ., .

tonteiras, olhos empapucados, mcontmenclO nalur�n<;" aCides, arç.enclO, per- ..__._Jaraguá do Sul, Estado de San ta Catarina, em meu lurbacões na bexiga. Não encontrando nas FarmaclOS e Droganas escreva

1'1',','1',cartorio, aí compareceu o advogOado doutor Luíz. de ao Depositário, Caixa Posla11874- São Paulo. MODO DE USAR NA BULA'

IQUATRO DRÁGEAS AO DtA
..... _

Souza, o próprio, do que dou fé, e disse que, em 1-1'11'1'1-nome de seus constituintes Oscar Schneider e sIm I
Una Schneider e nos termos de sua petição retro, !!i!�
que fica fazendo parte integrante dêste termo, pelo Iliilpresente declara revogados expressamente, como efe-

!!!!IIII------------II.---!!!!!I-I·:l_.II'.II·::li:'li,:I�1
tivamente revogados· tem, todos os poderes que em

Idata de 11 de Novembro de 1940, outorgaram ao CALCADOSsnr. Rudolfo Jacobsen, brasileiro, casado, farmaceu- ,

tico, residente á rua S, Paulo s/n, em Blumenau, por
instrumento publico lêJvrado em notas do Tabeliáo

I R',G O·
Mario Té)vares da Cunha Mello, desta cidade, de Ja-
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no livro ---

de procuração nO. 14, a fls. 179, ficando o referido ---

instrumento procuratoria sem efeito algum e como
se não exiMisse dóravante. E como assim o disse
dou fé, foi lavrado este termo que, lido e achado
conforme. vai devidamente assínado pelo procurador SA-O OSdos requerentes e pelas testemunhas Alfredo Moser
e frança Vosgerau, e por mim Escrivão. Eu, Ney
Franco, Escrivão o subscrevi e assino. (assinados)
Ney Franco _ Luiz de Souza. Testemunhas: Alfredo
Maser - França Vosgerau." - E para que chegue ao Produto da:
conhecimento de todos, e ninguem possa em tempo
algum, alegar ignorancia, se passou o presente edi
taI que será afixado ás portas do forum, no lugar
de costume, e publicado pelo «Correio do Povo»,
que se edita nesta cidade. Dado \

e passado, Desta ci- .

dade de jaraguá do Sul, ao primeiro dia do mês de
Dezembro do ano de' mil novecentos e quarenta e

quatro. Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi.

(ös-1sinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito". Es
ta conforme o origina�, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 1°. de Dezembro de 1944 -

Escrivão NEY FRANCO ...

IE�nttal� �e Cntt21c2í� �C
'IHIer�cnlr�§ ÄllIl§CIl1ltte

EDITAL

Edital �e Citação

MELHORES
. E MAIS' BARATOS

Industria de Calçados'
Gosch Irmãos SIÄ.

JARAGuÁ DO SUL
SANTA CATARINA,.

Oaixa Postal, 11 1-

5a. pagina

O ANJo' PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lUMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta �
.

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

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

rernedios

Compre hoje mesmo urna 1.0MBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho,

E um produto des Laboratorios Minancora
- J O I N V I L L E,

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-ÁGENCIAS EM: IndaiaI, Hamonia, São joaquiru.e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Concordia, 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 titulas de expor
tação a 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 ' '20/0
Com aviso previa (retiradas diarias até

.

1.000,00)
Deposites Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) dépositos 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 bàse da prosperidade

Deposite as suas'economias no

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

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

Sabados: Das 9 ás 11,00

COIin. e Ind.

CERMANO STEIN ·S/A.
JOINVILLE -- - BLUMENAU

'C!D�R�N?EE LI�����m�w�?
2 MESES 31 de Dezemltro de 1944

'\

Além dos preços baixos concede-se o desconto de
10% sôbre as compras superiores a cr$ 100,00, du

rante estes :2 meses.

Erico Bruhns ]orODuó �O Sul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

,

3 %

I
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C I b •'. Ir A diretoria deste Clube, não poupando esforços ou despesas, no afan de pr'U e Imore porcionar aos seus associados uma magnifisa noite de feliz Ano Novo, contrtou o excelente j an do 13 13. o. com todos os seus elementos, para o seu trädicional baile de SãO Silvestre. Aos seus aesociados que desejarem enviar convites para pessoas residentes fora do Municipiqueiram se dirigir ao Senhor Oscar Meister, secretario do Clube. ---�,"__-'--,----------------------1

CORRIIO DO· POVO
Caixa Postal, 19 fUN D AD O E M ·1919 Telefone N. 39-------------------------------------------------------------------------,-----ANO XXVI JARAGui DO SUL - SABADO, 9 DE Dezembro DE 1944 - sra CATARINA - N. 1.255

@lO@§§!IQQ§JIQ§.§lIQ§§JIQQ§JIQQ2!IQQ§JIQQ§JOIgllQJ \ lQJ

[Lo c o i s �IQQ§J ,

IQQ§J

jovem Artur Guilherme viário local e de sua t�licia d� distin�a senhoGumz, filho do falecido
sra. dona Ory P. Zattar. r�ta Ma!ma Maria Rosa,comerciante G u s t a v o ' dileta Iílha do sr, Satur-Gumz e de dona Ana FRANCISCO A. VOIGT nino Rosa, comerciante ••------------------1IiiSeIl Gumz, esta resíden- Na data de 7 dêste, em Guaramirim.Mau negocio - O José te em Rio Cerro. transcorreu maís um ani- Nossos cumprimentos _-----------,-,---------1C�stodio, recebe� em O distinto jaraguaen- versário do sr. Francis- Dr. Lúcio Corrêa

RIO d� Sul .tres Juntas se serve como convoca- co A. Voigt, funcionario
ADVOGAD @

de boís para adextrar. do num corpo de cava- da firma Breithaupt & fIGURINOS NOVOSLOff9 trocou-as por uma laria em Curitiba, tendo Cia. Patrocina causas de natureza civel, comercial, 'criminal e traba-
carroça e quatro cava-I ao mesmo tempo em que I ultimos modelos Ihista. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
los "azulando" para Ja- serve no Exercito feito NESTOR LUZ chegados do extrangeiro sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, r�-

,

S' tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
ragua do uI.

seus estudos. Hontem transcorreu o Na Tip. AVENIDA bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da
Aqui, O Dr. Arquime- Ao diplomado nossos aniversário natalício do

comarca de residencia.des. _Dantas, Delegado cumprimentos. snr. Nestor Luz, fiscal Residência: J O I N V I L L E -. Rua Oito Boehm H. 210 - Fone 333.
AUXIlIar é qu�, nao c.o�: do imposto de consumo

T S
cordou com o negociov.}- em São Paulo. aça alwaree apreendendo o roubo Aniversários _ Tambem a data demandou o ladrão pres- hontem assinalou maistar contas com a justi- ROSEMARÍ

um natalício do jovemça daquela comuna. À 6 do, corrente com- Loreno Marcatto, filho
Diploma de contador _ No pletou seu 5°. aniversa- do industrial João Mar-rio a galante menina cattodia 9, foi diplomado con- Rosemarí. Filhinha do

.

tador pela Faculdade -de casal Luiz F. Zattar con- MARINA MARIA ROSAComercio do Paraná o ferente do serviço rodo- Deflue hoje a data na-

Na praça de desportos
dá S. D. Acaraí, tere
mos amanhã a oportuni
dade de presenciar a
luta tetanica entre os
dois rivaes desta locali
dade, Baependi X Seleto
no primeiro jogo em dis
puta da linda Taça Sal-------------------------------.-----------------------------
ware que se encontra � �� i _
exposta nas vitrines da
Casa Breíthaupt, gentil
mente oferecida pelaInd. Chocolate Salware
S. A. de Blumenau, para
ser disputada em melhor
das três.

O segundo jogo terá
lugar em Guaramírím no
dia 17 do corrente.
Esperamos que, desta

vez, oBaependí apresen-
�_Q16��@.II;5H@�DO@l9!�@@@fEl!�i!!B�te um conjunto na altura @fEl!��

do seu adversário.
. Dr Alvaro Batalha - MIliÉDJUCOSegundo fomos mfor- •

.

mados, o Baependi
.

for- CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS Emara com os segumtes CRIANÇAS DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,"crackes": "

Arno Berninho Giro- DOENÇAS DA PELE.
la, Lucindo, Ama�ri, NU-I

- Eletricidade Médica-
nes, José, Ary, Mahnke, Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, GalvanocauterioGirola, Lourenço.
Na preliminar jogarão Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

os dois rivais: São Luiz - R A lOS X-
E.C. e Juveníldo Bae- Diretor Médico do Hospital "São José"
pendi. _ ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -Espera-se uma grande �€ti@@���@8�1i!I88l!ililiilli!J@iIiiI>���@I8I1i16�assistencia.

���������Primeira
,

Exposição DE Pinturas

Clinicß �e OI�os,' Ouui�os, nuriz, fiuruuntu
Dr. ArDlínio Tavares

Professor Cotedrotico de Biologia do losfittute de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicos e cirurglcos da especialidade noHospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex.lnterno, por concurso, da Asslstencia Pública do Rio de Janeiro

formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STä. CATARINA

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
:nBI\AH..-1R.]8i!§)YAU:e.A]"ilij"]rE

Refeições á qualquer' hora
----'--- - Banhos quentes e frios - chuveiro >

,

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA,587JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA

AGENTES LO�AJI§
A Comercial Ltda.

/ARAQUÁ DO SUL
J

Abertura: 15 de Dezembro de 1944
ás 16 horas

Diariamente dás 16 às 22 horas

Local'da exposicão:.

,

O SABÃO

em- Jaraguá do Sul
artista H. Kopmann

I'

pelo

, ,�\\ÄO V,IRG�,) �DA�Ç�
o�WfTzn INDUSTRIAL
JOINVILLE

Oferece aos �eus distintos amigos e
fregueses, grande sortimento em

eFRIOS � SALSICHAS J!\_�
PRESUNTOS, ETC, •�e�'�
" 'Ó\Ó� "

.

SoCI Sempre Novidades
�� Sorvete, Moranguinhos co� nata
V CHOCOLATE GELADO, Etc .

"Virgem Especialidade"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada) Sf>.ßÃ� ylRCf�

.. .. '

ESPECIALIDADE

Rua Presidente Epitacio Pessoa, es

quina Rua José ( Bonifacio '

�::�r==::�=�
............................1

1 ..

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez
�

.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


