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__ GL RIA e AOA I

conforme anuncio em

outro local.Nas montanhas
geladas dos Apeninos

Pela primeira vez em quatro séculos e
meio de existência; forças brasileiras lutam
em sólo europêu, em pról de princípios que
foram e continuam a ser a razão da propria
sobrevivência da Nação Brasileira.

Bravura, intrepidez, arrojo e desprendi
mento, são. qualidades caracteristícas do sol
dado brasíleíro, provadas e comprovadas em
duras pelejas em defeza do solo pátrio e na

manutenção das nossas instituições, por vezes
ameaçadas.

Por estas virtudes e pelo conhecimento
delas por parte dos chefes responsáveis pela
vitória, foram os soldados heroicos de Caxias
contemplados com a mais dura tarefa nesta
guerra, qual seja a de desalojar dos cumes

gelados dos Apeninos cuidadosamente forti
ficados, o inimigo.

Tarefa sobremodo dificil em se tratando
de tropas constituidas por homens cujo habi
tat é um paiz tropical, de clima quente.

Este fato, entretanto, não tem impedido a

prática de atos de heroismo por parte dos
nossos soldados. Eles se mostram cada vez
mais dignos das nossas tradições. .

'E a retaguarda brasileira tambem tem
sabido incentivar e assistir os nossos irmãos
de armas, que no front italiano enfreIltam dois
inimigos impiedosos: a metralha inimiga e o
frio inclemente.

Do primeiro desses inimigos 'eles proprios
se defendem, pois para isso contam com

coragem e energia em larga escala. Mas
para o frio, temos nós da retaguarda, a obri
gação de assisti-los, enviando-lhes os agasa
lhos necessários.

Esta a campanha .que está sendo feita'
pelo Brasil todo, e da qual nós os sul jaragua
enses, devemos participar, lembrando-nos que
soldados jaraguaenses tambem lutam com a
mesma galhardia dos seus irmãos de todo o

Brasil, nas montanhas geladas dos Apeninos..

M.�

No regimem que ante- brados Cr$ 204.024,50. Com o capital de cem

cedeu ao atual, o jornal O patrimonio aumentou milhões de cruzeiros es

oficial era um sumidouro de Cr$ 292.150,90, elevan- tá sendo organizada no

dos dinheiros públicos. A do-se agora a Cr$..... Rio uma sociedade ano

propaganda do partido, 1.506.028,28. nima para fabricação
mais que as

•

publicações I O numero de publica- de automóveis, tratores
dos atos oficiais, lhe en- ções foi de 1.257, sendo e.maquinas para lavou- I
chiam as paginas sempre 255 decreto-leis, 405 de- ra.

fartas de elogios a talou eretos, 555 portarias, 908,
qual partidario que apre- resoluções e mais 6.486
cessse lá pela Capital, e, publicações gratuitas.
não muitas vezes ate a O "Dia rio Oficial, que
um adversario, cuja sim- ali é impresso e obedece
parla se procurava captar. a mesma direção arreca-
O governo do sr. dr. dou por assinaturas, Cr$

Nereu Ramos remodelou 54.066,00 e de publicações
a imprensa oficial, destí- pagas Cr$ 101.809,90.
nando-a ao fim pela qual A oficina de obra pro
verdadeiramente deve ser- duziu para Cr$ 655,257,70.
vir, e, ainda mais, elimí- A secção especializada
nando o seu deficit e até entregou ao Tesouro do
dando no ano de 1944 um Estado 5.857.000 selos di
lucro de Cr$ 43.75:::!,20. versos alem de 200.400
A Imprensa Oficial pos- coupons de beneficiamen

sue hoje o mais bem to do leite e 968.000 ro
montado estabelecimento lhas de papelão.
graílco do . Estado, com Foram confeccionados

.

d d 'L Embarcou para Lon-maquines mo ernas, e serviços gratuitos a e-
dres o diretor da Cen-grande eficiencia, um ser- gião Brasileira de Assis-

viço de c1icherie que po- tencia, e a Federação e
tral do Brasil, sr. Alen

de rivalizar com qualquer Conselho de Desportos. castro Guimarães, que
outro do paiz e um corpo Eis aí em resumo a

aí vai ultimar as nego-
de artistas perfeito atividade da Im p r e n s a ciações para aquisição
Seu diretor, sr. João da Oficial no ano de 1945. de material rondante pa-

Costa Pereira imprimiu ao ra aquela estrada de

departamento que dirige Ierro.
uma norma que muito re-'

comepda e que colocou
esse estabelemento da ad
ministração publica �m si
tuação de resolver todos
os problemas relacionados
com a arte de Gutenberg,
em Santa Catarina.
A receita atingiu no

ano' passado a Importen
cia de 710,054 cruzeiros
e sessenta centavos, e a

produção total foi de Cr$
914.079.10, não sendo co-

Imprensa OfiaiaI
descoberta essa, que deu
motivo ao seu afunda
mento.

No dia 8 deste mês
foram ordenados em São
Paulo pelo Arcebi�po
Metropolitano, 18 Pres
biteros e 4 Diaconos.·

De acordo com o arti
go 156 da Constituição,
irão dar-sé tres vagas
no . Supremo Tribunal,
sendo as dos ministros
Bento de Faria e Eduar
do Espindola, por atingi
rem. a .ídade limite e

Filadelfo de Az e v e d o

que quer pedir aposen
tadoria.

I I
·

I Por decreto do sr. Pre-

ß ßflOf -Lsídente da Republíca,I: foram promovidos "post-
O governo americano I m�rtem", os her o i c o s

cedeu ao brasileiro 15 aviadores segundo - te

aviões "Catalinas" que nent�s. Oldegard .9�sen
são usados em voos de Sapuacía, John Ríchar

patru1hamento em longa dson e Cordeiro e Silva,
distancia. Foi um "Cata- 9-u� tombaram na frente
lina" que descobriu o Italiana.

encouraçado a 1 e mão
"Bismarck", quando fu
gia da esquadra ing1eza,

ULTIMA
HORA

papai Noel está ma

gro... e uma vozeria
parecida. com a torre
de Babel, entrecortada
de estalidos, g r i tos,
preços de mercadorias,
um inferno.
Voltei a pedir a Cen

traI.
Senhorita, faz favor,

ligue sómente com o

104, é um caso de ur

gencía, Já então ha
viam decorrido 15 mi
nutos e o "amigo do
comerciante" a i n d a

. não me tinha propor
cionado a ventura de
falar com o homem a

quem marcara uma

entrevista.
Tá ligado.
Tilintei mais uns cin

co minutos e nada de
ser atendido. Já esta
va nervoso, pronto' a

despedaçar a q u e 1 e
malvado telefone, quan
do a gentil telefonista
informou: O sr. descul
pa sabe, é o telefone
que está ruím.;

.

Decididamente, se a

quadra não estivesse
tão apertada, aquele
telefone estaria em

pedaços. Mas os cem

cruzeiros são tão dííí
cieis de ganhar hoje
em dia ...
Assim é o meu tele

fone já ha anos, dizia
me desolado o Brede
rodes, e ainda por ci
ma, a Cia. Telefonica,
manda uma amavel
cartinha, perguntando
se eu concordo com

um augmentosinho nos

preços do aluguel.
Francamente, ésta é

forte!

O Papa Pio XII falou profundas consequencias
aos cardiais por ocasião externas, atingindo até
da cerimonia da penitencia mesmo (J Igreja, mas, de
realizada na basilíca de qualquer forma, nun c a
São Pedro, Nesse díscur- conseguirão atingi-Ia na
so o Santo Padre ad ver- sua vida", ,

.

\

tiu aos principes da Igre- "Violentos furacões po
ja que se devia esperar derão destruir os templos
um acordo com a Russia de pedra, podem exigir
para ° restabelecimento sacrifícios de vidas huma
da liberdade reli g i o s a, nas. Mas todos nós esta
Nas suas palavras o Pa- mos prontos para o sa

pa demonstrou que a re- crificio da nossa vida
ligião se encontra atual- mortal em prol dos nos
mente em condições mui- sos irmãos mas o Papa
to graves e serias", e a- do emergirá da tormenta
crescenrou que "ninguem santamente fortalecido".
devia se deixar iludir pe- A historia do mundo
las falsas aparencias de esré cheia de lições. A
uma decadencia religiosa. Igreja perseguida pelas
A possibilidade do acor tiranias, jamais sossobrou

do entre o Vaticano e no meio das tormentas.
Moscou vem mostrar que Resistiu, chegou até nos,
a resistencia do sen timen- e continuará pera o furu-
to cristão, o prestigio da ro a sua grande obra de te da Comissão de Abas- Helmuth Wiese, que ob
Igreja são indestrutíveis. confraternização humana, tecimento recebido co- teve alem de outros, um
A grande campanha anti- lutando pelo direito dos municação de que o as- premio de 1.000 cruzei
religiosa que se desenvol- povos viverem livres e sucar refinado extra, pas ros, oferta do sr. Dr. Ne
veu na Russia, por muitos felizes.' sou a custar 143 cruzei- reu Ramos, e um de 500
anos, á frente da qual se (Do Diario Carioca) ros, e o cristal a 127,50 cruzeiros, oferecido pe-achavam "os Sem-Deus",

10
saco, foi autorizado o la firma Wigando Olsen.

não conseguiu matar ne aumento de 50 centavos O segundo lugar cou-
alma do povo russo aque- Pelo Estado por quilo no preço a be aos aluàos Josoel
Ia velha crença cristã que varejo em todo o Estado, dos Santos e Hercilio P.
sempre lhe serviu de esrí- O sr. Interventor Fe- de Souza, que Qbtiyerammula e _sonforto, nas ho- deral visitou na semana

Formou-se em Canoí- cada um.o premio de
ras tragtcas dos seus so- passado o municipio de nhas a primeira turma 500 .cruzelros, oferta do
frimentos. Rio do Sul, onde ínspe- de Praticas Rurais, da sr. mte�ventor Federal,Pio XII declarou ainda: cionou diversas obras Escola Pratica de Agrí- e ÇhefIa do Fomento
"Os rempos como estes ali em construção. cultura "Vidal Ramos", Agrícola do Estalo.
que estamos atravessando que tem como diretor o
são muito faceis criar a Foi exonerado do car- agronomo Dr. Lauro For-
Impressão de que as vir-

go de Prefeito Municipal tes Bustamante, exem
tudes cristãs perderam o do municipio de Rio do plo de atividade e com
seu valor, As modificações Sul, o sr. Roberto Macha- petencia naquele util es-
politicas e sociais que se tabelecimento.
registam nesse momento,

do.
Foi classificado em

terão indiscutive I m e nt e Tendo o sr. Presíden- primeiro lugar o aluno

Banco Popular
e Agrieola

Publicando neste nu

mero o' balanço do Ban
co Popular e Agrícola
do Vale do Itajaí, que
remos para esta publici
dade chamar a especial
atenção dos nossos lei
tores, que, por ela, po
derão bem avaliar da
crescente prosperidade
e estabilidade desse con

ceituado estabelecimen-

to bancário.
Como já é do dominio

publico, o Banco Popu
lar e Agrícola do Vale

Ido Itajaí abrirá em bre
ve uma agencia nesta
cidade, cuja moderna
instalação está quasi a

terminar em comparti
mento anexo a Cía, Te
lefonica.

Do discurso do snr.

Getulio Vargas; na As
sociação Comercial de

Tilim tim... tilim tim... São Paulo, extraímos o
tilim tim... seguinte trecho:
E assim continuei a

tilintar até que uma «A especulação, sob
vós maviosa atendeu. diversas modalidades, ço-
Central! meça a produzir maléfi-
Faz tavor, 104! cos efeitos sobre a eco-
Tá ligado. nomia coletiva e atinge

Tílím- tim... tilim tim ... até os próprios generos
tilim tim ... (o meu te- de alimentação; a dite
Ieíone é assim, tem rença

'

realmente, entre
um som esganiçado), o seu custo nos centros
Nada. Mais quatro ou de produção e os preços

cinco vezes a mão na nos mercados consumi
manivela e nada. dores é, em muitos ca-

Puz o fone no ouvido, sos, espantosa ..

e no outro lado do fio:
"Pois é isso; batatinha O Governo, tomando

a um cruzeiro e trinta em consideração os re

centavos, café a oito clamos das camadas nu

cruzeiros, galinha a
merosas da população,

quinze, ovos não há terá de adotar medidas

dit tã drásticas e exigir das
porque as

,

I as es ao
autoridades responsáveisem gréve! E uma pou-

ça vergonha! não há pela sua execução o ma-

dinheiro que chegue! ximo dê energia.
Estão enchendo a bar- As que por íncompre-
riga! ensão ou cumplicidade
Larguei o fone porque não agirem segundo as

a mulherzinha estava instruções superiores te-
possessa. rão de ceder lugar a ou-

Nova ligação. tras que se mostrem
Escutei mas uma vez, mais solicitas pelo hem
e agora a conversa já estar comum e tenham
era outra: "O bebe es- noção clara dos seus de
tá bômzínho, mas o veres.»

A Comissão de Abas
tecimento do Rio de Ja
neiro, mandou importar
dos Estados Unidos grau
de quantidade de leite
condensado para atender
a população carioca.

J. JUSTO

Agonia
-

Telefonica'

Contra a inilação e
w

exploração

A campanha do Natal
pró. Soldado Expedícío
nario, abertaApela nossa

colega "A Cidade" de
Blumenau, ja atingiu em
dinheiro a importancia
de Cr$ 29.152,20.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

."' " I
,�

Jaraguá do Sul, 16 de Dezembro de 1944 2a. pagina

Banco Popular e Agricola
MATRIZ

do Vale do Itajaí

AGÊNCIAS e ESCRITÓRIOS, em

Agencias inslaladas em: - Brusque, Gaspar, Ibirama,
Indaial, Presidenle Gelulio, Rio do Teste e Rodeio

Balanceie da MATRIZ,

BLUMENAU

Capital Subscrito
Capital Realizado

30 de Novembro de 1944 •.

Cr$ 490.800,00
Cr$ 373.900,00

A T I V o
VALORES REALISAVEIS A CURTO E A LONGO PRAZO e-s
Letras Descontadas ,5.135.224,00
Contas Correntes .Devedoras 1.717.986,60
Emprestimos aos Funcíonaríos 8.780,00
Acionistas (a realizar) 116.900,00
Correspondentes no País 3.420.666,40
EFEITOS PERTENCENTES AO BANC'õ
Apolices e outros Titulos
Moveis e Utensilios
Veiculos
Almoxarifado
VALORES DISPONIVEIS
Caixa _

em moeda corrente 631.628,60
á disposição nos bancos da praça 75.629,10

CONTAS TRANSITORIAS
Diversas Contas
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Letras em Cobrança simples
e em caução
Idem de terceiros, interior
Valores Caucionados
Valores Depositados
CONTA MATRIZ & SUCURSAIS
Agencias e Escritorios

\

10.399.557,00

4,800,00
194.340,40

600,00
43.728,60 243.469,00

707.257,70

129.�85,50

3,864.235,40
1.639,581,70
288.000,00
6.736.414,00 12.528,031,10

451.310,30
24.459,610,60

PASSIVO
VALORES NÃO EXIGIVEIS

Capital
VALORES EXIGIVEIS A CURTO E A LONGO PRAZO
Depositos
Sem juros
Com juros
Disp. cl Especial
Com Aviso
Prazo Fixo
Limitadas
Depositos Especiais
Depositos Banearios

Correspondentes no Paiz
, Dividendos

Saldo não procurado

490.800,00

57.811,00
2.244.340,00
1.091.030,10
703.290,50
486.537,30
750,245,80

1.910,868,50
49.637,70 7.293.760,90

3.765.137,40

10.572,00
11.069.470,30

254.448,80
CONTAS TRANSITORIAS

, Diversas Contas

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Letras em Cobrança e em caução
Valores Caucionados
Valores Deposítados
CONTA MATRIZ & SUCURSAIS
Agencias e Escritorios

5.503.617,10
288.000,00

6.736.414,00 12.528.031,10

115,860,40
24.459.610,60

Americo Stamm
Diretor-Gerente

Blumenau, 5 de Dezembro de 1944.
OSWALDO MOELLMANN

Diretor Presidente
H. Duarte Pereira
'Chefe da Contabilidade

Dipl. n=. 33.682OBSERVAÇÃO:- Informamos aos nossos distintos acionistas e depositantes,
que durante o mês de Novembro, findo, foram pagos na Matriz e Agências,
cheques na avultada importância de Cr$ 4.312,907;80, e descontamos titulos
no valor de CrS 2.546.544,70.

PETROLli.
111.11:01.

Co.TRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECtOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

CALOPRESO & CIA.
Edital

De ordem do Sr. Pre
feito Municipal, torno pú
blico que à partir de 1°.
de Dezembro do corrente
ano, será mantida fiscali
zação permanente nas es
tradas gerais, por meio
de motorclclistas, pela Ins
petoria de Veículos e

Transito Públicos.
E'sta Prefeitura, chama

à atenção dos senhores
condutores de carroças,

I aranhas, etc, a-fim-de que------------------- observe rigorosamente os

signais de transijo, mor-

mente, mão e contra-mão.
De acôrdo com o' Có-

digo Nacional de Tran
sito, aos menores de 18
anos, não é permitido
conduzir veicules.

Aos 'infratores, serão
aplicadas pelos funcioná
rios encarregados dêsse
serviço, as penalidades
prevista no Código Na
cional de Transito.
Secretária da Prefeitura

Municipal de Iaragué do
Sul, em 29 de Novembro
de 1944.
Luiz Gomes - Secretário

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

.JJARAGUÁ DO SUL

Compramos qualquer quantidade de

cana e melado, aos melhores preços.

PROCURE
I

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

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado. a�igo encontrará .os meios ndisepns_ave!s para harrno
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto .. Dispomos de dormltorlO.s e sa!as �e
jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, dívans e estrados da melhor fabricação

tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ---

Exposição, vendas e escrirorlo, á R. Marechal FI. Peixoto, 54/58. Fone, 45
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U Á DOS U L

Proibição I
,O-abaixo assinado prol- �!'!!"!!"!'!!"!!"!'!!"!!"_!"'!'-."!",,"!"_"!",."!".!'!!"!"!--!'!!"!!"!'!!"!!"!'!!"!!"!'!!"!!"!'!!"!!"!'!!"!!""'1111!�.!"!.!.,_"!","!",!!""!,!_.!'!!"!!"!!,,,\,,:

be terminantemente a pe
netrar e passar em sua

propriedade sita a Aveni
da Getulio Vargas (Fun
dos) não se responsabili
sendo pelo que acontecer
aos infratores.

Jaraguá do Sul, Dezem
bro de 1944

ALVINO MOHR

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jara-guá·
BAmt-1R.E§FAUmtAN'llrE

Refeições á qualquer hora
.Banhos quentes e frios - chuveiro -

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

Moveis Estofados 'Cruzeiro'

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

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

Produtos d� ICeM S_ A_ Blumenau.
Contra ne- de Cabeça T I!rminól � termina a dôr

L Alameda Rio Branco - Caixa Po_st_a_l_,4_7_' I i__
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Defrontar-se-ão amanhã,no lençol verde da S. D. Acarai, em a segunda
partida melhor das três, os esquadrões do Glória F. C. de Joinville e

S. D.Acaraí, local, em disputa da Taça "Prefeitura Mun. de Joinville".
Todos á Praça de Desportos da S. D. Acaraí

Anuncios de Boas Festas.

Os anuncios de Boas
Festas para o nume

ro especial de Natal,
que sairá a publici
dade no dia 24 do
corrente, d e ver ã o

estar na g e rê n c i a
até o dia 21 do cor

rente, ao meio-dia.

Prisioneiros AlemãesVacine SBU filho I r��������,
Oontra a difteria; L O C cn s Im

IQ§§J IQ§§J

crupe.
Vacinação sob os

cuidados do

nazistasAltos oficiais

capturados pelos patrio-
Ato de honesüdade. Dona
Rosalina Pereira, domes
tica, residente a Estrada
Itapocú, achou nesta ci
dade um relogio pulsei
ra para senhora, tendo
entregue na Delegacia Escolas vagas a serem

de Policia. providas.
A [oía que era de cer

to valor, foi entregue a
_

Acham-se vagas e es-

"CßRRfIO do POUO"
sua proprietaria, dona !ao para elas aberta;s as

U Argentina Allage Cam- mscnçoes, as seguintes
pos que aqui se encon- escolas: Grupo Escolar

Ite. Gelulio Vargas . 350 trava de passagem. "Abdon Batista, 5 vagas
O gesto de dona Rosa- e no Grupo "Escolar "Te

lína merece francos a- reza Ramos de Corupá
plausos ainda mais em 8 vagas. Escolas Isoladas:

se trat�ndo de pessoa Alto-Garibaldi, dist r i t o

p�re deJ�q���t2-. ���' �
.

Alto Jaraguá, idem; 3-
Roubou o boi. O individuo Barra do Ribeirão Gran- Exposição de Novos Ary Pereira Oliveira,
Gustavo Claudino, deu- de do Norte, idem; 4 - Juiz de Direito desta
se a exercer a profissão Colônia Francisco de Pintura Comarca.
de pombeiro de gado Paula, idem; 5- Estação Engenheiros Aos novos engenhei-
alheio. Assim, na madru Nereu Ramos, idem; 6- Teve lugar hontem a ros apresentamos os nos-

REDATOR
gada de 10 do corrente, Estrada Izabel, idem de abertura do exposição Depois de brilhantes sos cumprimentos e vo-

Mario Tavares da C. Mello " C .tf<, 7 E t d Nd' t t
roubou um boi da pro- orupa; - s ra a 0- e pm uras que nes a estudos feitos na facul- tos de grande exito na

priedade do sr. João va da Retorcida, idem cidade realiza o artista dade de Engenharia de carreira profissional que
Franzener, a estrada Ja- de Jarag�á d? Su�; 8 - H. Kopmann, certamen Curitiba foram diploma- adotarâm.
raguá e o foi vender ao Ilha �a Flguelra� Idem; 9 esse. mstalad? �a rua dos hontem, os nossos

---------

açougueiro Gnewuch em
- R�o Cerro I, Idt;�; JO Presldent� Epítacío Pe�- jovens coestadoanos, Uma nova

�:::�J�?:1�?:::,� :!Ooft����tgsel�ri����:' !de��o1ta ���taVr���:: ���tal.roxI�o
a agencia

I ��110�on���ri�il�00r��
recebendo em conta 500 Ide�; 12- r=: Segun- No proxnno n�me.ro ra, inspetor escolar nes-

Cure seus males e poupe cruzeiros. Logo depois, do, Ide�; 1�- Serr� Se- da�emos uma not 1 C 1 a ta cidade, e Ivo Pereira
seu bom dinheiro com- sabendo o açougueiro g�ndo, Idem; 1�- I'res mais detalhada do ato. Oliveira, filho do sr.

prando na
que o bovino podia ter RIOS.do Norte, IdeID;; 15

"

Francisco Pereira Olivei

f a rm a C I' a N o y a
sido roubado, veio a po-

- VIla Chartres, Idem

t�
Dodaní daRocha ra e irmão do sr. dr. Tipografia Avenida

licia trazendo o vende- de Jaraguá do Sul. \.� .

dor e foi descoberto o las'cimenlo Acha-se em 1 hEuclIfdesil.da Ro-
.7-'--=-============

.

O I d
- tá' 'e c a e am ia par-

d ROBERTO M BORST crime. a rao es festa o lar do snr Ro- . .

f"
-

e • sendo devidamente pro- d u L' h 'L tícípam o alecímento de ATENçAO 1dOO e resc en ess- seu querido irmão cu-
a que dispõe de maior cessa o. mann Ehlert, com o nas- h d tí

'
•

.
.

t d
.

h
n a o e 10

sortímento na praça e ofe- .
cnnen o e mais um er-

rece seus artigos á Suspenso o raClonamento deiro, que na pia batis- Dodaní da Rocha
preços. vantajosos. do A�ucar. " .

mal receberá o nome ocorrido no dia 14 do
FOI suspenso no mum- de Leônídas Geraldo.

RUI Mal. Deodoro, 30 - JARAGUi cipio o racion.amento do corrente, em Marechal

I h d Malet - Paraná, e agra-

_®�r@j@r@l® ��i��a;ef:eprv:rei�rs:.n
o

decem sensibilizados as

Edl t I
demonstrações de pezar

I a que receberam pelo do-
loroso transe por que

I passaram.
•

De ordem do sr. Prefei- Jguá do Sul, 15/12/44.
to Municipal, torno publi
co que a partir do mês
de Janeiro, será iniciado
o serviço com a remoção
do lixo, na forma estabe
lecida pelo Decreto-Lei
n. 119 de 14 de Março
de 1944, regulamentado
pelo drecreto n. 57 da
mesma data.
Chamo a atenção dos

snrs, proprleterios de pre- (x)1!iE!i!!i=:!=!ii!!lii!Ii!l!!!llI�!:__!l�ii!l!l !!!!iiIlIiiIIiII!!!i!ii!!!!lEEiIIIi=!i�mEEi!lIEEII�
�:��d�s ter��nos pe�i%�it�� Iml==I:=�i;!ij!j!iSII_tl; "I d U

liiiii!iI"!ll!!!!IliiElll�
........!I_

iiJ
�������ie�raa:oexi�e���ii�� mm coe ecs o ruqum II
decreto n. 57. 111"1 -I-iii�ada propriet�rio é 0- :..IU Um lindo presenteparaNatal !II

88liiIB888iiI!!:iB�_���[]€!BdB�I:'lIIllI_8!8 brigado a possurr um re- I III

D AI" B Ih
cipiente coletor de lixo, ii &I,!II&DB. I!II\'E.' _E'I!l"�.E"_ ,!·,'u ClUc1ll.......m.... 'lII'B mit

Ig

r varo ata a - MÉDICO tipo padrão, cujo mo.dêlo IM R��9V J!i;f� 1A.a!li'VeJg�1A. �m i3v/Jll\�a�!lmmà�pa.�-v s m•

enc�>ntra�s': na Prefeltura l ' IB18111n1A. VaRIEDADIS A11l8. "eUGe
CmURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E a dieposição de quem o ...

CRIANÇA.S, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, deseje examinar.
,

-I
eu It•• ee.ltli61••S las eGIE,.11

DOENÇAS DA PÉLE. Oportunamente sera pu- II
_ Eletricidade Médica _

blícedo os dias certos da o:: e••aIUBEIIIS
passagem da carroça por III .

Indutotermia, Bisturi Eletrico. Galvanocauterio determinadas ruas da ci-""- � mudas em � variedades Cr$ 100,00,
.'.

dade, Iflill postas em qualquer Agencia do Correio.
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos flUI

- RAIOS x- M�en����::ad�aJ�:ae;�f:itUJ� Iii LEOPOLDO S'EIDEL - CorupáDh'etol' Médico do Hospital "São José" Sul, 13 Dezembro 1944. III1 "

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA - LUIZ GOMES
�
.... '._.._.._..�. ._. .;._ .

-...-.. ôecretarío •.•=::=;,_,,_:,_Il=1 I 1lE!!!!!!.
�88�88��8Jij.@l8�S8�@fi(!)��S8�!&B . \J' •• ;�;i=:;!Eii!;;_n_l�iE!!iii!=!Eii!U !!!!!!ir=:!!IEi!U=!!=

tas franceses na batalha

Paris,de libertação de
Dr. Arminio Tavares

BLUMENAU
BTA. CATARINA

marcham pelas rua s,

sob a vigilancia dos Ma-

quis. (Foto da Inter-A-

mericana).

Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGUi DO SUL
Esilldo de Sanll Catarina
ASSINATURA ANUAL
e-s 25,00

DIR. RESPONSAVEL

A R T U R MOL LER

DIR. COMERCIAIS
WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINER

e heIa coleção de
Livros Infantis,
acaba de "receber

A ""Far....acia ..Iaraguã"
Tem o praser de comunicar aos seus

distintos fregueses, que acaba de receber

da Capital do Pais, grande sortímento de

artigos para. toucador, perfumes, estôjos,

Liquidação Finall
CASA BYLAARDT

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.

o Paraíso das SEDAS e

'- TEOIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos
encontrará o maior Sortimento na Av. Getulio Vargas, 97 - Fone, 49

3x2C A S A BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS

Descontos Especiais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalaçõe.s de luz e
força de qualquer capacidade.

EM JOINVILLE
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II Associação Atlética 8 AE P E N O I ..

.:

A nova diretoría da Associação Atlética
Baependí tem o grato prazer de levar ao co- H '"

nhecimento dos consócios daquela entidade ii •

que, pare as festas de NATAL e ANO NOVO, I! t;'Jl

:1:.'.1::
organizou o

segu;;�ro��ma: H.1O Grêmio Olimpico oferecerá um baile,
!! com início ás 20 horas, abrilhantado pelo es-
ii plendido Jazz Yara, de Joinville. :: '" Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
i:.·!:. Haverá sorteio do belissimo brinde II ou automóvel. procure esta Oficina bem aparelhada,

expôsto na vitrine da «Casa Real». II �que
será atendido por hábeis profissionais em mecânica, �:11:= !!

...
e elétromecânica m

II ��ágr.�i{[�I�{;:�::�e��!�ci���� II®J®��====�
Tocará o afamado Jazz 15 de Novembro,de Iolnvllle, sob a batuta do aplaudido Pedro

Deolinde.
Para taes festividades ficam, dêsde
já, convidados todos os sócios do
Grêmio e da A. Atlética Baependí.

ii NOTA: As diretorías, tanto do Grêmio como da- Asso- H �
P -I I d ft

�
P I I

Ç®

�.::::::.:I!::::.: f���ãs�li�n::nd:o�v!��c���gs�IO:u: a:r�����:�: l!.� (@I!I ora � nglCß· I! o I!nl� @j
convites para pessôas estranhas ao quadro so- • � �cíal, o obséquio de se manifestarem com a de- =.!.=.!.'. - --ftJ'l'rT-RALMAIS (jONHE�IDO �O BRASj[ID"

•.
vida antecedencia. 'iW' .IiL Jlli.j-"L 'UI'

.5LI
ii E' que os pedidos de convites deverão ser !i Cê) @

.i:11:. Iereguä :.:�:��n� �::�:i:�E:�:· ö:'!:! �®i®®i®®i®�@l®@.i®@.i®®i®@.i@@.i@@.i@@.i@�
PARA FERIDAS,H::" Secretário

..:::�l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;: E C Z E MAS,
INfLAMAÇÕES.
COCEIRAS,

Aviso aos sócios

����mM4��t1l�m�-��
� Posto RUBINI Lida. �

..

OfiCINA fOnD AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158

AVISO
fica expressamente

proibida a entrada em mi
nha propriedade, sern li
cença previa, quer pare
pescar ou outro fim qual-

l quer, bem como deixar
J

animais danificar as mi
nhas plantações.
Não me responsabiliso

por
-

que acontecer aos

trensgressores.
LlBORIO fREIBERGER

-

Esir. Francisco de Paula

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

Lubrificação, Solda antogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

It UMA D� eRAvfSSlMA
MUITO l"IER1g0SA "ARA A P'A
MiLIA II "AftA A !'lACA. COMO
UM BOM AUXIUAR NO TRATA
MIiNTO DbsE gRANOll P1..AgELO

USII o

m [(IIII]I:[IIfill i 11':1
A sfP'IU. BIt A"RESENTA .0.
INÚMERAS FORMA•• TAl. ClONO:

REUMATI....
ESCR6P'ULAII
ESPINHAS

P'ISTULAII
ÚLC_
KCZlIMd
..... IDAS

.A",",OU

MANCHAS

Banco do Vale do Itajaí SIA.
AVISO' F R I E I R AS,

OS fundadores do Banco do Vale do Iraiaf S/À. NUNC R EXISTI U IGUR L ES P I N H A 5, ETC. fnDen�O R ß U lt�H.comunicam a quem Interesser possa, que a subscri-
ção do capital encerrar-se-é lmprererivelmente no

r.������" H d Ii bb � ft
proximo dia 15 de Janeiro de 1945. .

, "fßüf O ru iiSolicitam, outrossim, aos acionistas para que A t e n ç a"'" o·.
.

a::
" .• •enviem com a rnaxlrna brevidade, a sua certidão de

l �casamento, nascimento ou batismo. .. ..", '

I ndüstria e Comércio
Os fundadores

V. S. ainda não resolveu o dificil pro- {Oswaldo Moellmann fimerico St blema de um presente de Natal, adequado e �

,jf=.<.<."..= ,..<.=.., ::�: 1 util

::�I;t�;;;. fa;��d��;:S
de

. t SUbSC;�;,�.��:S���s��;a���!:��i���C��:que mantêm sempre em estoque mesas pare � mencionada, pera a primeira assernbléa geral queIE Tr [] ,p � 11- trl\ 1 p � � m dJI. llil l11l
radies, mesas pare centro de salas de visita, � terá por fim a nomeação de trez peritos que deve-11 � Ul ll. \LP � Ul Ul (Ql 1W cadeiras e muitos utensilios rnais, o que cons- é rão proceder à avaliação dos bens e direitos com

-
titue de fato um bom presente.

i
que os subscritores pretendem realísar e integrellserF' JE .R BA B II A fornece Mobiliarias completos para qual- o capital subscrito na formação da Sociedade, as-

quer fim e de modernissimo estilo. sembléa que deverá realiser-se no dia 16 de dezem-
()ECORD { bro proximo vindouro, éÍs quatorze horas, nesta ci-Caixas Registradoras marea «, »

, dade, nos escritorios da firma individual do incor-
- PREÇOS RAZOAVEIS - { porador abaixo assinado.

Jaraguá do Sul Santa Catarina ê Iaragué do Sul, 27 de novembro de 1944.
Rua Barão Rio Branco, 964 - Telefone, 74 i Bernardo Orubba������� Incorporador

..EUIJI DE NOGUEIRA"
COIIIWCIIDO HA .. ANO.

VIIH__ _ �DA "ARTIr.

Milh'O
Feijão

Xarque
OFERECE

J A R A G U Á

Fabricação de Ferramentas Agrícolas:
SEOAS R.OTATIVAS PAR.A AR.ADOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

::::\i�..... .-.•�••
...,..•..•. :.•��••�........+••�....,.:...... :........::::.--::{?:::

Emprêsa Snl Brasileira deEletricidade S.A. Não! VOCÊ NÃO É Economisar ?1?c

Matriz: dOINVILLE
_ UM FRACASSADO É fácil... Basta fazer suas compras, somente

(Sob Adrninistração do Governo Federal) de há muito você procura ... ��FaOi�on��ci�:rt�fi�����ar das vantagens oferecidas

1'... It ••11. "II_IIHF. Ilil6UIIgá
lIA._EMel III EI••e'l�

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixarotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

_".!tEI••1 8E 11181,i.

...descobrir um rêmedio para &semal que C A tôní Tb"���rerà�:e.'ê�{'uÂ��iC'3':t�ôtlTAêt�1 asa n omo o lasremédio, preparado com um grande vege- � •tal de nossa fl�ra •.cujas propriedadea-es- I� Esta Casa oferece CI seus amigos e fregue-timulanies e vítalizadoras em combina-
V' florid Chít R· d ß : Ccão com ° alcalôide da "loimhehôa"" ses, aals on os - I as - Isca os - rins - asehormônio. cerebr.d etesticul�r. agem rã- miras - Linhos - Tussores - Sedas - Guarda-Chuvas _pídamente no combate à debilidade neu..
".

. •

'

ro-muecular e viril. astenia (fraqueza Chapéus - Melas - Gravatas - Roupas teítes em geralnervosa), de.ânimc.o Não encontrando
d d

.

t
"

na sua farmácia, peça ao depositário. - por preços ver a elramen e raZOi'lvels.
Caixa Postal. 1874 - São Paulo.

/ Vendas somente a dinheiro /CATUASE COMPOSTA - ESpecialidade em Artigos para Homens -

SEMPRE NOVIDADES
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

s.r�;;ll;�; m;i�t;ll��;nd;;a � Aar ICasaAReal
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e possue um grande sor-

ARANDELAS. timento em artigos de

Mantem sempre em estok tecido popular
Chegou a ocasião de comprar barato - Economisem mais de 20% fa

zendo suas compras nesta casa.
R PRESo EPITÁCIO PESSOA, 652 - .IARAGUÁ DO SUL

procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REfEIÇÕES

ASSEIO - MORAliDADE-

d f t C' B h
' HOTEL - BAR - RESTAURANTEA nossa SEÇAO DE INSTALAÇÕES atenrierá com presteza a qualquer' e ron e o me u r

pedido de instalação de luz e força. ::::::::::::!:::::::::::!:::::::::::;:::::::::;;:::::::::::: R_U_A, VISCONDE DE TAUNAY'f\l. 185
-_-.._--------

couro: Sacolas, Cartei
ras, Cintas, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Dou"tor Ary Pereira Oliveira Juiz
de Di re

í

t,o da comarca de .:[araguá do Sul,
Es"tado de San"ta Ca"tarina, Brasil, na
forma da Le t , e t o .

FAZ SABER aos que o presente edital, virem,
ou dele conhecimento tiverem, ou Interesser possa,
que, perante êste Juizo e cartorio do Escrivão que
êsre subscreve, está se processando a revogação da
procuração passada por Oscar Schneider e sua rnu-t

Iher Una Schneider, residentes e domiciliados nesta
cidade, procuração essa lavrada em noras do Tabe
lião Mário Tavares da Cunha Mello, desta comarca,
aos 11 de Novembro dé 1940, no livro nv, 14, a fls.
179, a favor de Rudolfo Iacobsen, brasileiro, casado
farmaceutico, residente em Blumenau, neste Estado, á
rua S. Paulo s/n., tudo de conformidade com a perl
ção, despacho e termo de revogação que vão abai
xo transcritos: - PET IÇA0 INI C IAS: - Exmo.
Snr. Juiz de Direito da comarca de Ieragué do Sul.
Dizem Oscar Schneider e s/mo Una Schneider, bra
sileiros, proprietários: residentes nesta cidade á rua
Mal. Deodoro da Fonseca, por seu procurador bas
tante e infrassinado que, por ,instrumento publico
lavrado a fls. 179, do L. n=. 14, do tabelião snr, Ma
rio Tavares da Cunha Mello, desta comarca, aos 11
de novembro de 1940, constituiram seu procurador
ao sr. RUDOLFO JACOBSEN, brasileiro casado,
farmaceutico, com residencia á rua S. Paulo s/n., em
Blumenau e estabelecido com farmacia no lugar For
taleza, e ao qual conferiram «poderes especiais para
vender, a quem lhe conviesse e pelo preço que a-

_iustasse, um terreno edificado com uma casa de ma-

C RANDE LIQU"'IDAÇAOterial, sito no lugar Itoupeva ôecca, Municipio de
Blumenau», como tudo se vê do respetivo instru-.· •
mento por certidão anexado á esta. Não lhes convin- DURANTE de 1". d N b atédo, porém que o Suplicado continúe com tal manda

I
e OVf'm ro

to, resolvem, pela presente, revogar, como ora ex- 2 MESES 31 de Dezemltro de 1944
pressamente revogam, todos os poderes que então ' .

conferiram ao dito procurador e por isso requerem
Alem ?OS preços baixos concede-se o desconto de

se digne V. Excia. mandar to�a� por terr�o a revo-
10% sobre as compras superiores a cr$ 100,00, du-

rante estes :2 meses.gação e da qual deverão ser notificados o snr. Ma-
rio Tavares da Cunha Mello, tabelião nesta comarca,
afim de que lance a competente cota em seus livros,
e o snr, Rudolfo Iacobsen por carta precaroria. Re
quer-se, finalmente, a publicação da presente pela
imprensa pera conhecimento de terceiros. Feitas as

notificações e publicados os editais, na forma reque
rida, pedem, os Suplicantes, lhes sejam entregues os
euros origineis, independenremente de traslado, para
que deles façam o uso que lhes convier, de acordo
com o disposto no art. 723, do Cod. do Processo . FAZ SABER aos que o presente edital, com o
Civil. Para os efeitos fiscais, dá se á presebre o va-

O Doutor Ary Pereira, Juiz de Direito da co- prazo de trinta (30) dias virem, ou dele conhecírnen-lor de Cr$ 100,00 (cem cruzeíros) e segue junta a
marca de Iaraguä do öul, Estado de Santa Catarina, to tiverem, ou Interesser possa, que, estando se

prova do pagamento
\

da Taxa judiciária devida. O Brasil, na forma da lei, etc. procedendo a uma execução por parte da Fazenda
advogado que esta subscreve tem escrltorlo nesta FAZ SABER aos que o presente edital de ci- Municipal, conrra RICAR DO MAAS, e tendo o
cidade á Rua Mal. Deodoro da Fonseca n", 210 e ração, com o prazo de trinta dias virem, ou dele Oficial de justiça certificado não haver encontrado,

possue o telefone nv. 34. Com uma. copia desta pe- conhecimento tiverem, que estando se procedendo a o executado Ricardo Maas, que se encontra em lu
tição seguem os seguintes documentos: 1 traslado uma Ação Executiva, em que é Exequente a Fa- gar incerto e não sabido, cita e chama-o a cornpade urna procuração lavrada a fls. 17 do L n=. 18 do zenda Municipal e Executado MANOEL JOÃO r�cer o� fazer-se representar, dentro do prazo de .30rebelião desta cidade, sr. Mário Tavares da Cunha PEIXE, e tendo o Oficial de Justiça certificado não trl�ta días, neste JUIZO pare falar dOS t�rmos de dita,
Mello; 1 certidão de uma procuração lavrada a fls. haver encontrado o devedor Manoel [oão Peixe, que' eçao, para �presentar as defezas que �I,,:er. sob as

•179 do L. nO. 14, do referido tabelião, 1 talão de Ta- se encontra em lugar incerto e não sabido, cita e pena� da lei. E pera que chegue a notícta ao c.oxa Judiciaria passado/ pela Coletoria Estadual de chama-o a comparecer ou fazer-se representar neste nheclme!lto. de tod�s, se passou o presente editai
Iaragué do Sul, sob n-. 434. N. T. P. Deferimento. Juizo, dent�o �o praz� d:_ trinta di�s. a contar da que sera, aflxad<;> as portas. do F�:um, �o lugar d�Iaraguä do Sul, 30 de Novembro de 1944. p. p. Luiz data da pnrneira publicação deste editai, pera apre- costume, � publIcado. pelo Jornal C?rrelo do Povo
de Souza. 31 '/11/44 .. 30/11/44. Coladas duas cstampi- se�tar a defeza que tiver, sob' pena de revelia. E que s� edlt� nesta cídade de Jarag�a do. Sul, aos
lhas estadoais, sendo uma de dois e uma um cruzei- pera que chegue a noticia ao conhecimento d-o exe- seis dlas dias do mes de Dezembro de rnll novecen
ro, da taxe de saúde, devidamente ínutillsadas, A pe- cutado, se passou o presente edital, que será afixado t�s e q�arenta e quatro:-Eu,. N�y Fra�co o su�s�re,:tição retro transcrita, levou do doutor Juiz, o seguín- ás portas do Forum, no lugar de costume, e publi- VI. (aSSInado) Ary �e�elra OlIvelra-jUJ: de Direito
te de spacho: A; Como requer. Em 30/11/44. (ass) cedo pelo jornal local «Correio do Povo». _ Dado Esta conforme o original do que dou fe.
A. Oliveira. Termo de revogação de procuração e passado nesta cidade- de Jaraguá do Sul, aos vinte jaraguá do Sul, 6 de Dezembro( de 1944.Ao primeiro dia do mês de Dezembro do ano de dias do mês de Novembro de mil novecentos e qua- O EscriJãomil novecentos e quarenta e quatro, nesta cidade de renta e quatro. - Eu, Ney Frönco, Escriyãu o subs- '

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, em meu crevi. as.) Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito. 3xl Ney franco
cartorio, aí compareceu o advogado doutor Luíz de Está conforme o original do que dou fé.
Souza, o próprio, do que dou fé, e disse que, em jaraguá do Sul, 20 de Novembro de 1944. Ed"t I d C"t

-'
nome de seus constituintes Oscar Schneider e sIm I a e laça0Una Schneider e nos termos de sua J1etição retr<r, 5x3 O Escrivão: NEY FRANCO O Doutor Ary Pereira Oliveira. Juiz de Direitoque fica fazendo parte integrante dêste termo, pelo da comarca de jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca-presente declara revogados expressamente, como efe- .. •__... tarina, Brasil, na forma da lei, etc .

.:_
tivamente revogados tem, todos os poderes que em

I I
data de 11 de Novembro de 1940, outorgaram ao CALCADOS Faz Saber, aos que o presente edital, com o
sm. Rudolfo Jacobse,n, brasileiro, casado, farmaceu- , prazo de trinta dias virem, ou dele conhecimento ti-
tico, residente á rua S. Paulo s/n, em Blumenau por verem ou interessar possa, que, estando se proce-
instrumento publico lavrado em notas do Tab�liáo

I G
dendo a uma execução por parte da Fazenda Muni-

Mario Tavares da Cunha Mello, desta cidade, de Ja- cipal contra Sampaio Avelino & Cia., e tendo o Ofi-
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no livro R, 0---

cial de Justiça certificado, não havei' encontrado o
de procuração nO. 14, a fls. 179, ficando o referido executado Sampaio Avelino & Cia., que se encon-
instrumento procuratorio sem efeito algum e como tra em lugar incerto e não sabido, cita e chamo-o a
se não existisse dóravante. E como assim o disse comparecer ou fazer-se representar, dentro do prazo
dou fé, foi lavrado este termo' que, lido e achado de trinta (30 dias, nêste Juizo, para falar aos termos
conforme vai devidamente assínado pelo procurador SA-O

de dita ação, para apresentar a defeza que tiver, sob
dos requerentes e pelas testemunhas Alfredo Moser OS ,MELHORES as penas da lei. - E para que chegue a noticia ab

.

e França Vosgerau, e por mim Escrivão. Eu, Ney conhecimento de todos, se passou o presznte edital
Franco, Escrivão o subscrevi e assino. (assinados) E MAIS BARATOS que será afi"Xado dS portas do Forum, no lugar de
Ney Franco _ Luiz de Souza. Testemunhas: Alfredo costume, e publicado pelo jornal "Correio do Povo"
Mo F V "E h

. . . . . " ..

que se edita nesta cidade. Dado e passado nestaser - rança osgerau. - para que c egue ao Produto da:conhecimento de todos, e ninguem possa em tempo cidade de Jaraguá do Sul, aos seis dias do mês de
algum, alegar ignorancia, se passou o presente edi- I d t

'.

d C I d Dezembro de mil novecentos e quarenta e quatro. -

tal que será afixado ás portas do Forum, no lugar
n us fia

.

e a ça os Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado)
de costume, e publiclldo pelo «Correio do Povo», G h I

-

S/A
I1\ry Pereira Oliveira - Juiz de Direito _. Está con-

que se edita nesta cidade. Dado e passado nesta ci- ase rn1aos . forme o original, do que dou fé.
dade de Jaraguá do Sul, ao primeiro dia do mês de Jaraguá do Sul, 6 de dezembro de 1944Dezembro do ano de mil novecentos e quarenta e JARAGUÁ DO SUL O Escrivão - NEY FRANCOq.uatro. Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi, (as- SANTA CATARINAsInado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito". Es-
ta conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 10. de Dezembro de 1944
Escri vã6 NEY FRANCO

Erico Bruhns ... )OrOIUÓ �O Sul .'
RUA CEL. EMILIO JO�RDAN N. 62 Edltal

CORREIO DO POVO

�1=ll=l!S!!!ill=mlliElllm=i:!lllliilim=mm��m!il!!!lii�!il!!ii!ili:::::;;l::.

- �. IIIIII Febres (Sezoes, M.alarIas, iii.:.

1- '-' 1J � ,Imp�ludlsmo P..�� Maleitas, Tremedeira m
!I! . - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -, m

I ,ICapsulas Antisezonicas I
::. M inancora" .

. I�ru

mIII . Em Todas as Boas Farmacias mIII É um produto dos Laboratorios MINANCÓRA i�III - Joinville - Sta. Catarina -

IIli=iiil5Eliiil=l=mEE!m�m�l!=ll=ll=m!!!!miiil!lE!mll::::::::

E' D I T A L

Levo ao conhecimento dos : interessa
dos, que acabo de montar urna bem apa
relhada oficina para construção e reforma
de APARELHOS Dg GASOGENIO, na anti
ga oficina mecânica do Sr. Julio Piazera.

JOÃO WIEST

Aparelhos de Gasogenio

Edital, "e Citação

-1-1- . Oaixa Postal, 11

Banco IndLJstria e çome'rcio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

"araguã do Sul
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N C O l)

Matriz: I T A J A Í
FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-AGENCIAS EM: Indaial, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas.
ESCRITORIOS' EM: Cencordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguâ, 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 e outras operações d e credito; passes para I

as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,
ABONA EM 'C/CORRENTES OS a6EGUINTES JUROS
A disposição, sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias 20/0
Com aviso previa (retiradas diarias até

1.000,00)
Depósitos Populares Limitados (até 10,

mil cruzeiros) depositos iniciais a

partir de 20,00· su bseq uentes a

partir de 5,00
Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

3 %
'

4 %

5 %

6 %

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

Deposite as suas economias no
.

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

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

Babadosr Das 9 ás 11,00

de Citação
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito da
Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa Cata
rina, Brasil, na forma da. lei, etc.

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

Na Tip. AVENlDA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



elioiel de OI�os
•. OU!idOS. nariz. fiaruanta 1 C O R R E I O D· O P O V "O'Dr. Arft'llnlO Tavares

IProfessor Catedratico de Biologia do lostittu!o de Educação de Florianópolis
I

Ex·Chefe dos serviços c1lnicos e cirurglcos da especialidade no Caixa Postal 19 FUN D AD O E M 1919 Telefone- N. 39Hospital de Caridade de Florianópolis, '

__, _Assistente do professor David Sanson, AO Rio de Janeiro.
!!x·lnterno, por concurso, da Asslstencia Pública do Rio de Janeiro

I
ANO XXVI - JARAGUÁ. DO SUL

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro Regl"stro CI·vl"1 mann, aquele já falecido

. B L U M E NAU STA. CATARINA e esta domiciliada e re-

sidente em Brusque. Ela
WALDEMAR LUZ, ofi- solteira, de profissão do

cial do Registo Civil do mestica, domiciliada e
Distrito de Oorupá. Muni- residente neste distrito,
cipio de Jaraguá do Sul, faz com vinte e tres anos
saberque pretendem casar. de idade, nascida em

EDITAL N. 808 Ioínville, neste Estado,
Ricardo Lehmann e Mar- em vinte e seísde Agos-

garída Nessler. to de mil novecentos e

Ele, solteiro, operario, vinte e um,' filha ilegiti
ma de Maria Nessler,domícílíado e residente
domiciliada e residenteneste distrito, com trinta
em logar ignorado e dee um anos de idade, . Ele, solteiro, ferrovia-B pai íncognito .nascido. em • rusque, Corupá, 2 de Dezem- rio, domiciliado e resi-neste estado, em 29 de
bro de 1944. \ dente neste distrito, comnovembro de mil nove- trinta e cinco anos de

centos e treze, filho le- ---- ,----

idade, nascido em Jara-gitimo de Augusto Leh-I Leiam e dívulguem.; guá do Sul, em 11 de
mann e Francisca Leh- Correio do Povo Dezembro de mil nove

centos e oito, filho legi-,,::,::::::,;;,;;,;;;;,.;;;;;;;;;;;;::;;;;::,,;:::,;:;;;;;;;;;;;;::::;;;;;;;;::;;,,;;;;.,;::,;;;;;;.,.,.,::;;;;,;;",,;;;;;

"--D-r-I-W-a-I�-e-m-'-ir-o--M·'-a-z-u-r-ec-h-e-n-
....

'I �dI·�:nO�e��nie�si�ti·:�so�l·ia-s:ri��·�e:�··e--
_

I
_Dr. Lúcio Corrêa

Quintiliana Ribeiro, jáADVOGADO e.sa DI S.,.� falecida. Ela, solteira,Patrocina causas 'de natureza civel, comercial, criminal e traba-
Rua Mal. Floriano n. 152 _ JARAGUÁ domestica e residentelhista. Consultas' e pareceres. Assuntos referentes á legislação J.

neste distrito, com dez-sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re- C!inica geral medico - cirurgia de adultos e creanças oito anos de idade, nas-tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas cida em Itoupava, Muni-

comarca de residencia, - Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauterização cípío de Blumenau, nes-Residência: J O I N V I L L E • Rua 0110 Boehm N. 210 - Fone 333. - Raios Intra.vermelhos e azuis. te Estado, em dezeseis
---------------------- ..-----------. de abril de mil novecen

tos e vinte e seis, filha
legitima de Leo c a d i o
Candinho dos Santos e
Rosa Joaquina dos San
tos, ambos já falecidos.

Corupá, 5 de Dezem
bro de 1944.

de 1 Empregado com longa prática no ramo co
merciai, pera a Seção de Expedição de firma Ata
cadista. E' inutil apresentar-se quem não esteja em

. condições.
Informações na firme lOROE MAYERLE

Av. Getulio Vargas nr. 998
JOINVILLE

SABADO, 16 DB Dezembro DB 1944 STA CATARINA - N. 1.254

'P r e c i s a - s e

ii CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA DO ii
11 DR. SADALLA AMIN !!:; :�
li CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS li
11 BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ. ii
H «RUA GBRONYMO COBLHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS H
�l • .loinville - ��:: ::

-

...........................................................................................................................
:::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dr.

Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil do 1°. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,
Faz saber que compareceram

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

habilitarem para casar-se:

LUIZ DE SOUZ.A
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

Edital N. 809

Jorge Ribeiro e Maria
Candinho dos Santos

ser afixado no logar do
costume.

-

WALDEMAR LUZ
Escrivão

���Istm �ivil

EDITAL N. 1440
, Erich Kamcken e

Alida Janssen
Ele, solteiro, operario,

domiciliado e residente
sm Serra Alta, n e s t e
Estado, sendo filho legi
timo de Emilio Kamcken
e Ida V. Kamcken.
Ela, brasileira, solteira

domestlca, domiciliada e

residente neste distrito,
em Estrada Jaraguá Es
querdo, sendo filha legi
tima de Henrique Jans
sen e de Paulina Jans
sen.

Jaraguá do Sul, 9 de
Dezembro de 1944.

���������
Prtrneira
.

.

ExposiçãODE rlnturas

Aniversarios
A 11 do corrente viu

passar mais um natalicio
a gentil senhorita Ceci
lia Ersching, filha do
nosso prezado leitor Sr.
José Ersching e o Snr. Acresentaram O� doce-
Eleno Nicoluzzi. mentes exigidos pela lei.
Ainda a 12 .comemo- _ Si alguem souber de al

rou mais um ano o me- gum impedirnento oponha
nino Mario, filho. do nos o na forma da lei
so amigo Sr. Luiz Airoso. Lavro o presente paraA efemeride de 14 do
corrente assinalou a pas
sagem da data aniversa
ria do distinto jovem
Hilario Voigt, competen
te funcionario da Rede
Viação Paraná Santa Ca
tarina, e filho do nosso

prezado leitor sr. Fran
cisco A. Voigt.
Irineu, interessante fi

lhinho do casal Cecilia
Rodolfo Reinert, festejou
tambem a 14 seu 3°. ano
de existencia.

em Jaraguá do Sul

E para que chegue ao conbe
cimento de todos mandeí passar o

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

Ama�hã festejará ma�s será afixado durante 15 dias.
uma primavera a mem- Si alguem souber de algum
na Eligia Tomelin filha impedimento, acuse-o para os

do nosso confrade sr. I
fins legais.

Honorato Tomelin. ARTUR MÜLLER, Oficial

pelo Koprnann ��m�all�ia �aci�nal U� ���ums I�iran�a
AGENTES LO�AIS

I

A Com9rcial Ltda.
/ARAOUÁ DO SUL

.

HIartista

Abertura:. 15 de Dezembro de 1944
ás 16 horas ·Oferece aos seus distintos amigos e

;;��;se:, ;��;��:�mento
em

f,0

A...1. Sempre Novídcdes
� Sorvete, Moranguinhos com nata

CHOCOLATE GELADO, Etc .

Diariamente das 16 às 22 horas

Looet da exposição:
Rua Presidente Epitacio Pessoa, es-

quina Rua José Bonifacio

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

o SABÃO

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez

q,y,�O VIRCl:;,.J .....-G:lOA � At
(�Wrrzn INDUSTRIAL
JOINVILLE Espactcltdcde"

da elA. WETZEL INOUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada) ��ßÄ� �/RCfAt, . �

\ ESPECIALIDADE

/
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