
velecidade tão ra pida co
mo o som, foram previs
tos recentemente pelo
Contra-Almirante De Witt
C. Ramsey, Chefe do Ser
viço de Aeronautica da
da Marinha de Guerra.
Antecipa-se que num

TELEfONE N0. 39' futuro proximo as veloci
dades maxímas de avia
ção de caça em serviço
se aproximarão do raio
de ação do som, e que
essa velocidade serão a

companhadas de novos e
acentuados aumentos, dis
se o Almirante Ramsey
ao comitê da carnara dos
Negocíos Navais.
Os recnicos de aeronau

tica da Marinha de Cuer
ra, explicaram que a velo
cidade do som ia de 662
a 765 milhas por hora
em varias condicões de
altitude e latírude,

, xxx

Washington-SIH - Os
programas de produção
aeronautlce pera 1945 so
freram uma revisão no
sentido aumentativo, em
virtude das maiores exi
genelas militares, desde
que os planos originais
foram traçados, a cerca
de dois meses, segundo
revelou :o ônr. King, pre
sidente da Junta de Pro
dução de Guerra. Acres
centou que talvez selem
nescesserios novos acres
cimos. em virtude dos in
formes que tem vindo das
frentes de batalha. O pro
grama revisto pare 1945,
preve 78.227 aviões, com

Pelas forças russas a cents a milha, estando 'uma margem de 2.617 a
mando de general Zhu- pois, um pouco acima cima do objefivo anterior
kow foi libertada a ci- das maís altas passagens mente estabelecido. Os
de catolica de Czesto- de primeira classe nas caças do Exercito e da
chowa, que em sua ba- vias ferreas. Marinha que perfazem a
sílica guarda a famosa Conquanto as reduções maior parre do aumento.
imagem de Matka Boaka sejam feitas gradualmen O conrre-elrnlrante Ram
(Mae de Deus), que é te, a industria aeronau- eey, chefe do Bureau de
objeto de grande reve- tica prevê passagens Aeronautlee da Marinha,rencia. aereas a 6 cents a ml- declarou que talvez fossesagração- era um sim-

'xxx 'lha, ou menos, quando necesserlo um aumentoples praça, mas era um
o equipamento moderno de 50 a 40 por cento nabrasileiro acima de tudo. O governo argentino estiver disponivel.· I produção de caças de Ma-Pensou menos em sí pró- está passando por uma

rinha, no ano corrente,prio do que na glória de I integral trausíormação
.

xxx

I como resultado do pro:
seu pais. com o alijamento dos

W h' SIH A ._ .

no rumo a
C-I e todos os produ No día 12 de dezem- ministres e íntervento- as íngton- .

- vioes

I gres�o ame�lca .

'

om raras excepçoes gumes, -

de caça operando nnrna metrópole mpomca.
os municipios catarínen- tos que hoje são tão es- bro foi mortalmente Ie- res simpaticos ao eixo,ses têm ultimamente se cassos e tão necessaríos rido com uma bala ini - ou sejam os nacionalisdedicado ao urbanismo, á alimentação da popu- miga e morreu nos bra- tas, tendo se exonerado

A '
constn,...ndo prédios e Iação. ços do seu comandante o ministro do exterior e I teembelesando as cidades, Ninguem pense, que gritando aos seus cole- dos cultos.relegando a um proble- terminada a guerra, va- gas: "Para a Frente Ca- Dizem os jornais pa- Ha v antagens, que ee trens- local e aqueles que 90S
ma secundário, aquele mos viver em fartura; maradasl" tricios que aquele paiz, forman em desventa- visitam, maior que êsse
que, nesta epoca, e co-I pel? contrario, ainda irão Ele foi, de fato um herói. dentro de pouco tempo gens mas que, pondo de Ia- sentimeuro louvavel é a
mo recomendam as au-I muitos anos para que a Foi um exemplo nota- voltará ao regímen cons- do a vantagem, seremos idéa de enr.iquecer depres-
toridades superiores, é situação alimentic�a do vel. titucional. mais inteligentes si voltar- 30, esquecidos talvez da
o principal: .0 incremen- mundo se

.

normalíse,
. Reverenciamos o pra- xxx

mos as nossas vistas existencia de uma lei que
to da produção agrícola. As prefeituras consig- ca Pecanha, 'Nova York-S.I.H.-�s pera a desvantagem, so- pune os crimes centre a
A Coordenação da Mo- nam imp�rtanci3;s para

'

Respeitemos sua me- passagens aereas serao bretudo. economia popular. Osprê-
bilização Economica, o todos os Iíns, muítos dos móría", Outros soldados reduzidas dentro e� _b�e- Dadas as crises que já ços alí, por vezes eleva
Ministerio da Agricultu- quais adiaveis, relegan- mencionamos foram o 3.° ve, co�o passo mlcl�l 'esperimenrérnos e esta- dos, em flagrante desa
ra e os proprios gover- do o incentivo, a prote- sargento Nilo Morais Pi- no sentIdo de uma bal- mos ainda enfrentando cordo com os demais ba
nos da Republica e do ção aos lavradores.

. nheiro, de Minas Gerais; xa geral nos preços das em face da guerra, entre res, oscilam, não sabe-,
Estado estão a clamar Se o lavrador, por con- cabo Casemiro da Silva, passagens.e fretes ae- nós, a do açucar, agora mos si conforme a cara
para que se augmente a ta propria, adquirir se- de Minas Gerais; Mario reos, depOIS da g�eEra foi uma que jà passou, do freguez ou conforme o
produção de cereais, Ie· mentes, terá melhor cul- Prates . Teixeira, do Rio conforme as prevlsoes muito embora toda a gen- garção que cobra o pre-

tura; se procurar defen- Grande do Sul; Ricardo do "Wall Street Journal" te tenha comido até ho- ço. Para exemplo, basta
der-se das pragas, terá Fantini, de Minas Gerais; acrescentando que a je açucar de baixa quali- dizer que, urna média, pãoM�rl·o l�u�res C Mell.n melhor colheita; se com José Manoel Marrocoto, "United Air Lines" pla- dade ou melhor, açucar e manteiga, coisa que em

U U U • U grande sacrifício adqui- de São Paulo e Anibal neja reduzir s_uas passa- com os antigos dois 5S, qualquer parte custa ses

. Transcorreu no dia 20 rir reprodutores, será re- Passos, de Santa Catari- gens de uma quota não sem saber porque, quan- senta centavos, alí, para
do corrnte o aniversario novada a produção ani- na. Tambem foram cita- revelada, e

. tah�.ez faça do Jaraguá fica apenas a não espantar, não con
natalicio de nossopresa- mal. dos o capitão José Nar- uma comumcaçao para dois passos de um cen- vem que se diga quanto
do colega de redação Se não o fizer, tem que ciso Bueno, de Mato este efeito nos proximos tro açucareiro. custa. E além disso, ou
Mario Tavares da Cunha sucumbir, porque nin- Grosso; 3.° sargento Max 30 ou 60 dias. "Como não ha bem que tras coisas mais que não
Mello. guem lhe dá a Qlão. Wolf Filho; cabo José Esta seria a primeira sempre dure nem mal que I convem comentar.Possuindo um vasto Temos exemplo frisan- Leite Rios, de Minas Ge- redução nas tarifas das nunca se acabe", o açu- Mas deixemos isso e
circulo de relações de te em nosso municipio, rais; soldado Manoel Pra- viagens aereas, desde o car crislal está quasi re- voltemos ao açucaro
amisade em nossos me- onde o movimento geral tes Filho, de Santa Cata- cort� de 10 por cento, legado a um plono secun- Por muito tempo, na
ios sociais, cohquistaQo dos produtos laticinios e rina;soldadoAntonioBar- em Julho de 1943. O pre- dario e já estamos sabo- Çluele bar como· nos ou
pelo seu magnifico tra- suinos, e porque não di- bosa, de Minas Gerais; ço atual das passagens reando açucar de bôa tros, e como em tod� a
balho pelo nosso muni- zer' tambem os cereaes, primeiro- tenente Lidio é de ponco mais de 5· qualidade e sob uma con· nossa cidade, se comeu
cipio, que lhe deve assi- com excepção do arroz,

dição divéras agradavel _ um pessimo· açucar - o
nalados serviços por to- tem decaido de ano a metidos para a exposi- agricolas e, deixando de sem racionamento. Esta cristal. Agora, com a ex
das as campanhas' de ano, sem que uma medi-

ção, mas nunca voltam, lado a construção de 0- vantagem porém, trouxe tinção do racionamento,
seu engran<tecimento, e da eficaz seja tomada pa- pois são ali vendidos, bras adiaveis, procurem uma desvantagem ou me- está quasi sumido o açu
pelo seu cavalheirismo ra remediar ou pelo me- desfalcando a renovação reconstruir "solidamente lhor um abuso. Está em car cristal e enfim, ternos
e sinceridade, o aniver- nos estagiar o mal. do gado leiteiro catari- a situação agricola dos pleno funcionamento na açucar bom e ábessa, pa;
sariante bem merece as Anualmente, - e ain- nense. municipios, combalida nossa Cidade, o bem ins- ra se comer mesmo. Estahomenagens de todo jus- da este ano repetiu-se o Será que, com o auxi- pela degeneração das ra- talado Bar e5tação Rodo- aí uma vantagem. Acon
tas que lhe foram pres- fato, - uma estação de lio das Prefeituras não

I ças bovina e suina, .das viario, Iouvavel iniciati�a tece P?r�m, que o Bar
tadas. monta de Indaial, remete se poderia reter aqui es sementes, pelas eplzo, do nosso operoso Prefel- Rodovlarlo vem de nos

O "Correio do Povo" para os mercados pau- ses animais? tias e pragas e pela falo, to Municipal, entregue por oferecer urna desvantagem
ratifica os votos de fe- lista e gaucho dezenas Meditem sobre os fa- ta de braß,os. concorrencia pública à subindo o preço. do café
licidades que já lhe de- de terleiros e cabeças tos os administradores Farão obra meritória

I
exploração de particula- pequeno. de vlOte para

sejou na auspiciosa da- de gado aqulto. municipais cujas comu- de acordo com as neces- res que, de mistura à idéata. Esses animais são re- nas são essencialmente sidades do pais. de bem servir o público (conclúe na ultima pag.)
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CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER

N. 1.259
ANO XXVI JARAGUÁ DO 'SUL

·A Decadência dos Reis
O Carnaval está proximo, e parece, vem

para enfrentar a canícula que coincide c?m o
tríduo enlouquecedor de Momo, cognominedo
o Rei da Alegria.

Nei como tantos outros, sern prestigio
e cujo r�inado se encontra em plena e justifi
cada decadencia e ás portas de bancarota.

E não era sern tempo, pois nab ha mais
lagar no mundo pare reis e muito me�os. �é!rareis de fantazie que só servem pare Justificar
as farras.

Não se concebe, e nem estamos em con

dições 1 de assistir, durante o triduo, que a ma

lándragern aumentou pera quatro, pessoas
de responsebilidade tresandar-se em pulos e be
bedeiras cantar modinhas e explodir em gargalhada�, pera homenage�: a. proprla tolle,

. Ha muito que os utllltartstes compreen-
deram o absurdo dessas manifestações exces
sivas de alegria, os preluísos delas decorren
tes, passando a aproveitar melhor o reinado
de Momo, para um descanso reparador ou

para negocias vantajosos.
.

. E assim vai ficando toda a gente, mars

pratica, a desprezar tudo que não seja seu in.
teresse, suas vantagens imediatas ou mesmo
remotas.

E é bom que seja assim, pois, progresso
resultará farelmente de tudo isto, embora entre
aí elevada dose de egoismo.,

A coletividade lucrará enormerneute si
cada um fizer somente o que -é util, passando
ao largo dos prazeres excessivos, desnecesse
ri-os e preludlclais. .

Bem haja pois Cl decadência de mais
esse rei.

M. T.

Ê preciso ,incpsmentar
a lavoura

Fundado em 1919

Sabado, 27 de Janeiro de 1945 Sta. Catarina

Para a frente camaradas!
Com referencia a cita-I Massa Kotank, do Dist�icão em ordem do dia to Federal; soldado Joaodos atos de bravurá de Vicente Assunção, do Dis

nossos bravos soldados a trito Federal; soldado
Agencia Nacional distri- padioleiro Joaquim Aíon
buiu o seguinte comuní- so dos Santos, do Para
cado: "O general Masca- ná; 3.° sargento Antonio
renhas de Morais coman- Gonsalves Dias, de Ala
dante em chefe da FEB goas; primeiro- tenente
na Italia mecionou 38 José Alípio de Carvalho;brasileir�s "por denodo capitão Argeu Monte Li
na frente de combate", ma, do Rio Grande do
em. citações a serem pu- Sul; capitão Argeu mon
blicadas no boletim de te Lima. do Rio Grande
ordem da Força Expedi- do Sul; segundo- tenentecionaria. . Francilio Paes Leme, do
Alguns deles tomaram Distrito Federal; segun�oparte nos ataques dos teri.ente Carlos Fulgenc�obrasileiros a Monte Gas- Rodríges Lima, do RIO

telo,' entre 29 de novem-
bro e 12 de dezembro
quando os alemães resis
tiam. obstinamente aos
constantes esforços dos
brasileiro para desalojo
los dessa montanha de
quasi 1.000' metros de
altura.
Um dos soldados que

mereceo citação póstuma
foio soldado João Peça
nha de Carvalho, de Mi
nas Gerais que encontrou
a morte no campo de ba
talha de Monte Castelo
no dia 12 de dezembro.
Sobre o soldado Peça

nha diz a citação do ge
neral: "Em duplo sentido
-o de estimulo e de con-

de Janeiro; segundo- te
nente José Maria da
Cunha, de Viveiro, no
Distrito Federal; 3.° sar
gento Luiz Bento Moura,
do Espirito Santo; tenen
te Raimundo Cavalcanti
da Silva, do Paraná; se

gundo- tenente Alfeu de
Paula Oliveira, de Minas
Gerais; Ramiro Moutinho,
do Distrito Federal; capi
tão Manoel Faria Filho de
Minas Gerais; segundo
tenente Candinho Mano
el Ribeiro, de Santa Ca
tarina e capitão Heitor
Furtado Arnizaut de Ma
tos, do Distrito Federal.

Revista Semanal
A sííuaçäo na Argentina-Aviões de caça
voande na velocidade do som _ Redução
das passagens aéreas '. Outros informes

o cafézinho .••

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ba�co Popular e Agrícola do Vale do Itajaí
Ante-ontem teve lugar a instalação da Agencia

do Banco Agricola do Vale do Itajai, nesta cidade.
O novel. mas já popular e acreditado estabele

cimento bancário, tem se imposto na vida economi
ca e comercial do Estado, atuando' com agencias
propries nas praças de Blumenau, Brusque, lbírema
Rodeio, Indalal, Gaspar, Presidente Getulio, Rio d�
Testo e lroupava.

A pouco tempo tivemos a oportunidade de pu
blicar o seu balancete, que bem demonstrou o eleva
do grau de desenvolvimento desse banco.

Ao ato inaugural compareceram alem de seus
diretores, snrs. Oswaldo Moellmann, Americo Stamm,
e Delfina Migueis, os snrs. Dr. Ary Pereira Oliveira.
Ten. Leonidas Herbster, Dr. Arquimedes Dantas,
Mario Tavares da Cunha Mello, Ney Franco, Vitor
von GUsa, Helio Westfalen, Adolfo H. ôchultz, Willi
ôchulz, Gercino Guimarães, Artur Breithaupt, José
Borges, José Gaia, Altino Pereira, Osmar Vambier,
snr. Hruschka, snr, Pereira, Rodolfo Emmendoerfer.
Theodoro Hiuschíng, Paulo Beenke, Max Zimmer
mann, Dr. Francisco Cardoso, Honorato Tomelin
diretor 'da "A Nação" de Blumenau, Artur Müller'
por esta folha, e muitas pessoas cujos nomes no�
escaparam.

No ato inaugural usou da palavra o sr. Oswal
do Moellmann, diretor do Banco, tendo em nome dos
presentes falado o Dr. Arquimedes Dantas, agrade
cendo o brinde feito e desejando ao novo estabele
cimento todas as prosperidades.

Aos presentes foi oferecida lauta mesa de be
bidas e sandwiches.

O estabelecimento está otimamente instalado éÍ
Avenída Getulio Vargas, no predio onde funciona a
Cia. Telefonica, tendo como gerente o snr. Curt Sie
wert e como contador o snr. João L. Saguíní.

Aos direrores do Banco Agrico do Vale do 1-
taiaf, apresentamos nossos cumprimentos pelo me
lhoramento com que dotaram o nosso municipio.

FILIAIS BM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, JoinviIle,
Lages e Rio do Sul AGBNCIAS BM: Jaraguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-AGBNCIAS BM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas.
):'!SCRITORIOS BM: Coucordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá. EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

�io Negrinho
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulas de expor-
tação e outras operações de credito; passes para _

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

, quaisquer importancias 20/0
Com aviso prévio (retiradas diarias até

,

1.000,00)
Depósitos Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) depositos iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00 4 %
'

Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

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

Deposite as suas economias no

IiAIlCO 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

Atenção!
Levo ao conhecimento do publico desta cidade,

que no dia 1°. ds fevereiro, abrirei o meu salão pa
ra penteados e permanentes no mesmo local em que
funcionava o estabelecimento de dona Ursula ßrück
heimer.

1x LINDA BOSONI

Banco IndlJstria e Comercio
de Santa' Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

..Jaraguã do Sul
Raa CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O»)

Matriz: I T A J A Í

2a. pagina.

FERRARIA'
Fabricação de Ferramentas Agrioolas :

SEOAS ROTATIVAS PARA AR,ADOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGuA
�.�::::f••-::-••�.:.:••� �

••�.:.:••�.: :••� �:::!.}

PROCURE,
deixar seu aparelho de r�dio em

perfeito estado de funcionamento,
na melhor e mais aperfeiçoada

OFICINA DE CONCERTOS DE RADIOS,
de Paulo 8eenke

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

maquinas de escrever, e

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

i���I�OO�I����lli!ii�ii�iOOi����ii�il�i�i�!
"Onde comprarei melhor???"
POIS SEMPRE quando V. S. precisa de Sedas, Casemi-

3 %
ras, Pertumes, _ Roupas .Feitas, Chapeus e mil outros

artigos, EW�ONTRARA MAIS BARATO NA CASA

f(::::::::::::::::::::::;;;::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11
H A preço de Ocasião H
:: Devido estado de Saúde, vende-se ::

..t.1 um negoc io de Secos e Molh.ados, i.=I.
=::=::
Bebidas e Conservas por atacado,

::... :':com vasta e boa cl ient.ela si to em

ii otimo ponto. Concedem-sê boas e 11
H vantajosas condições � ii
H Lnfo r'ma ç

ô

e e ; Caixa Postal, 39 !l
ii JOINVI]LILE 11
\.�:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::l)

PREFEITURA MUNICI-
PAL DE J��tGUÁ DO

SEMPRE NOVIDADES
EDITAL

De ordem do sr. Pre- SORVETE·Moranguinhos com Nata
feito Municipal torno pu- Chocolate Gelado, Etc.blico que durante O

cor-Irente mês de Ianeiro, ar- .1-:==:IIC==:I1===1nrecada-se na Tesouraria II
da Prefeitura Municipal "'-E-M-,-J-O-'-I'-lV-'-L-L-E------"""":de Jaraguá do Sul e na . 'I
Intendencia de Corupá,
imposto Licença s/Bicicletas,
Automoveis, Moto e Carros.
Não satisfazendo o pa-

. gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

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

ra Municipal de Jaraguá
do Sul, 2 de Ianeiro de
1945·

procure

HOTEL TROCAD'ERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇOES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA. VISCONDB OB TAUNAY N. 185 De ordern do senhor
--.---------- ,-------- Coletor, torno publico

que durante o corrente
mez de Janeiro, arreca- Preclza-se de urna arru-
da-se nesta Coletoria, o madeira.
imposto acima relativo
ao primeiro semestre do
presente exercicio.
Os contribuintes que

não satisfizerem seus pa- mes.

gamentos dentro do re- .__r�.�'�"�""�'�"'�·�"�"·"�'·"<"�·"·_'-"-'"··"·'··'"=.• -"- .. '""""" -,

ferido mez, poderão Ia-

J S Aze-lo em Fevereiro com Ind.deMadeiras anssen . .
a multa de 20'/. .J

'í'errninado os prazos Acham-sé á disposição dos Senhores
citados, serão extraidas Acionistas, no escritorio desta socieda-
as certidões de dividas
para ter legar a cobran- de, os documentos a que so refere o

ça executiva. artigo n. 99 do decreto-lei n. 2,627 de
Coletoria Estadoal de 26 de Setembro de 1940.

Jaraguä do Sul, 2 de Ja Jaraguá do Sul, 27 de Janeiro de 1945.
neir o de 1945.

HELEODORO BORGES 3xl CARLOS LEOPOLDO MEY
Escrivão Diretor-Presidente

A

Casa Real
defronte o eine Buhr
tem sempre em estoque
muitas qualidades de

Sabonetes,.

Pastas dentifrícias,
Talcos, etc., etc.,

I I

F.VOSGERAU
Tesoureiro

Sabados: Das 9 ás 11,00

.!.....-

B�� aATfIRlnEnSE
Oferece aos seus amigos e fregueses

grande sortímento em:

PRESUNTOS, ETC.FRIOS - SALSICHAS

Edital
Imposto s/ Tabacos
Derivados e Bebidas

'Alcoolicas

......................................................._ .

n:;u:::u::::u::::::::;:;::n::::::::;:':::::U::::ii::::::::U:::::::::::t:::::::::::::::::::::n:::::::::::::::;:::::::::
...........................................................................................................................

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

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

::::::::::!:::::::::::::!!::!!!!:::!!!:::::!!!!:::::::::::::::::::::!:::!!!!!:!!!::!!!!::::::!!::!!:::::!:::::!:!!::::::::!

NUNCR EX!STIU IGURl

t I

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I �� F L A M Á ç Ö ES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC:dJ

Erico Bruhns,
RUA CEL. EMILIO JOURDAN, 62-Jaraguá do Sul

1���lill��I����iOO�I�I���i������I�.i���i�E

L�m�aflnia �a�i�nal a� ���llr�� I�irall�a
AGENTES LOCAIS

CO:rD9pcial Ltda.
IARAGUA DO SUL

A

Edital de Protesto �ii=!!EaliEEi!l!!!ll�;5ail1
ac�:ç�m ���i��rto;r� p�� li A'i�OZ I
ra ser protestada por íal- �I mte de pagamento na data iii CASCA ii"'ldo vencimento uma nora: lU II
promissoria no valor de f I iiie-s 9.000,00 (nove mil III compramos qualquer ..
cruzeiros) emitida por AI- Iii quantidade 1'fredo Bloedorn a favor de III ,

SO�i��m�st�v�'evedor re- �I fngen�o RHU lt�a. ml·_side fóra da séde desta m "

Comarca pelo presente o mi!!Ei5ii�i!iiiiiiIi!II;iI!!!!!lIl;=ii!iliii!l1li
intimo para no prazo de .

três dlas pagar ou dar ����������as razões porque não o ==

faz ficando desde já no- @!@) '®Y@) ®Y@) @!@tificado do referido pro
testo sí não o fizer.
Iaragué do Sul, 26 de

Janeiro de 1945.
Mario TaYare\!����� Mello

f a rm a c i a N o y a

Cure seus males e poupe
seu born dinheiro com

prando na

.

de ROBERTO M. DORSTEmpregada
a que dispõe de maior
sortlmento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3D - JAftAGuA

@.;® @l.® @)..@ @J.®

Informar na residencia
do sr. Mario Tavares.
Rua CeI. Procopio Go-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- - .,

........cm a, so nao uver emp , sera ence ra a u

SALWARE- No campo' do Baependí, o confronto final- A provavel
constituição da equipe local: Arno,Heinz ePeruzinho: Girola, Amauri,
e Nunes: Otti, Ari, Cirineu, Etti e Emilio - O Seléto trará em seu

quadro grandes figuras como:- Schmídt, Aguiar, Edio e Joãozinho.
A preliminar serà disputada pelo JUVENIL e "ONZE HEROIS"

-�"..._- .

ESPORTES CORREIO DO POVOPor A.a.M.

Brasil 3 x Columbia O
• Domingo passado em prosseguimento do

campeonato Sul-Americano, jogaram Brasileiros e
Colombianos. Vencemos por rres tentos a zero, ten- -----------------,----.-------------------

tos estes conquistados por Iorglnho, Heleno e Jaime
Destacaram-se dos brasileiros, Oberdan, ßlgué, Zi
zinho. Dos colombianos destacaram-se Acosta, Gon
zeles e Mendoza. A equipe brasileira teve a sequln
te constituição: Oberden. Domingos e Norival; Bi
gué, Rui e Jaime; Tesourinha, Zíztnho, Heleno (Se
vilho), Ademir, Iorglnho (Vevé). Arbitrou a pelela o

uruguaio Velenrine, que teve boa atuação.

palmeiras 5 x Avàí 4
5 a 4 foi o resultado. da penultima partida

do campeonato estadoal. O Avai apos estar vencen

do na primeira faze por 3 li 1, foi derrotado n a fa
ze complementar por 5 a 4. Marcaram os goals:
Filipino, Braulio, Filipino, Teixeirinha, Meireles, Ba
tista, Teixeirinha, Teixeirinha e Beck.
Cr$ 6.148,00 a renda. Boa a erbírragem de Benedi
to Campos.

MEDICaS:

Caixa Postal, 19 Telefone N. 39

JARAGUÁ DO SUL -

fUN D A D O E M 1919
•

27 DB Janeiro DB 1945 - N. 1.259- eSTA CATARINA

Os exames de admissão e Qa. época, serão

realizados no dia 8, ás 14 horas.

Iaragué do Sul, 17 de Lneiro de 1945.

LEONOR DE SOUZA NEVES
DIRETORA2 x 2

Relação dos profissionais re- GrupoEscolar AbdonBatistasidentes no municipio de Ja- =--=-===.=========-

raguá do Sul, e que se acham rJlATRICULA
devidamente legaliza?os �o I Levo ao conhecimento dos inreressados, que, a ma

Departamento de Saude Pu- tricula nêste educandário estará aberta de 25 a 29

blica do Estado pjmunicipiOs. Nos días ��s�e z�ê��r��s�a�fc�I���sh��a:iunos por-
tadores de cartões de promoção, e nos dies 28 e 29,

os novos alunos.
É de grande conveniência para esta direção que,
todos os que queiram matricular-se, se apresentem

acompanhados de seus pais Oll tutores.
A matricula para o Curso Complementar será feita
no mesmo horario, nos dies 8, 9 e 10 de fevereiro.

Dr. Waldemiro Mazureehen
Dr. Alvaro da Costa Batalha'
Dr. Adalberto Wilke-Corupá
Dr. Manoel do N. Abreu-Corupé

DENTISTAS: Arnaldo Orro ôchulz
Nestor Carpes
Adalberto Klintwort

PROTÉTICOS: Mário NicoliniAmerica O x Ferroviario O
Jogando domingo em Curitiba, o America FARMCOS:

da cidade de Ioinvllle empatou honrosamente com o

campeão paranaense. A constituição da equipe, foi
a seguinte; Ameríce: - Altamiro, Ieníäo e Currage;
Vico, Amauri e Baldo; Biba, Cocada, Badeco, Zaboo FARM. L1C:
e Otavio. Ferroviario: Quito, Zeca, Alfeu· Nelson,
Ferreira e Biguá; Zequínha, Ary, Ivan, Mosquito e __._. _

Varci. Arbitrou a parrtda o sr. Joaquim Pelegrino, _ . .

��$ t��ó3. atuação. A renda atingiu a scme de ���I�tro Lml
Juvenil x Onze Heróis I Artur Müller, Oficial do Re-

Juvenil x Onze Herois é o cartaz pare a gisto Civil do 1°. Distrito da

preliminar de domingo. A provavel constituição dos Comarca de Jaraguá do Sul.

quadros; JUVENIL:- Silva, Angelo e Reiser; Mario
estado de Santa Catarina, Brasil,

II, Ballock, Otacilio, Zé-boi, Manoel Amadeu Ba- Faz saber que compareceram
tísta e Norberto.

"

no cartório exibindo os documen-

ONZE HEROIS:-Tuca, Cilo e Neto. Ni-
tos exigidos pela lei afim de se

quinho, Rubens e Mario I; Otto, Lico, Guert, Costi- habilitarem para casar-se:

nha e Mazinho. EDITAL N. 1775. de
22/1/45

Nadyr Fernandes
Moacyr Gomes de Oliveira
Oscar Pinto da Luz - Corupá
Roberto M. Horst
Pedro A. Almeída-Corupé

o América e
vitoriosa no

o America F. C. do Rio, excursionou ao ERI CH JUNG e

norte do patz, realizando varias partidas no Pará, CEC I L IA LACH.
Ama�onas, Maranhão, devendo ainda jogar no Piaui, . '. .

Ceara, Pernambuco e Rio Grande do Nortte. Ele, brasIleIr�, �?ltelro,
Os resultados alcançados foram otímos, lav�ador, domlcI�lado e

pois em 13 jogos, o gremio rubro teve dois empates e reSI?ente, e� Indaíal, se�-
10 vitorias, marcando em seu ataque 42 tentos, con-

do filho legítimo de Emíl
rra apenas 15 dos adverserios Jung e Bertha Jung. f r�.

Ela, brasileira, domestica, ezEol l.b '1'
.

domiciliada e residente a, _rasl eira, . S?�telra,
neste distrito, sendo filha don:estIca, domlcI�Id8: e

legitima de Alvin Lach e
residente nest� distrito,

Bertha Kreutzfeldt Lach. no l�gar Ita�c.usmho, sen-
do Iílha legitima de Leo-

EDITAL N. 1776. de poldo Fiedler, negocian-
22/1/45 te, e de Berta S. Fiedler

Calisto Maiezolle e Elia
Fiedler. E para que chegue ao conhe

Ele, brasileiro, solteiro al- cimento de todos mandei passar o

faiate domiciliado e resi- pres�nte edital que será ,)�u�licado Janeiro-S.I.H.-O soldado Americo Soares Mace-
d t' di pela Imprensa e em cartório onde P' S- P It.en eneste ístrito, no lu- será afixado durante 15 dias do, de Bragança aulísta, ao au 0, con empla
gar Itapocusinho, sendo Si alguem souber de algum pela primeira vez na sua vida os efeitos dos fe
filho legitimo dos lavra- i!llpedim�nto, acuse-o para os nomenos naturals do inverno europeu. Macedo
dores Antonio Herique fins legals • ..-J I faz parte da FEE. Nv. 6h3. - Foto do Serviço de
Mafezoli e de Tereza Ma- ARTUR MÜLLER, Oficial Informações do Hemísíerío. .

ANO XXVI

sua campanha
norte dopalz

Do distrito da séde da
comarca de Indaial.

t
Agpadecimento

Viuva Eva Rumpel Buck, Elza Buck
Lucia Buck Iürre e seu marido Carl Hein�
rich lütte, levam ao conhecimento de seus

parentes e amigos o falecimento de seu

pranteado ESPOSO. PAI E SOGRO

SABADO,

É UMA �A GJIIAvlSIIlMA
MUITO nRIGIOSA PA"'A A FA

MiLIA E PA_ A RAÇA. COMO
UM 110M AUXILIAJII NO TRATA
...._..-o DbSIE GRANDl! 1'l.Ä_1!1.0

u •• o

,
__ô!:!'WI:_ � _._-nn:.:I.�

O GELO N-A ITALIA

1;lul;IIII:(IIffI]il;M
... siFILUI _ A_NTA aoa

IN(JMIi:WAII_JIIMA" TAl. C:OMO:

JlllRlMATI....

IIIICJIIMUUW

JACOB BUCK Associação Pró-Preventório -de Jaraguá do. Sul
Balancete dO dia 30 de i�..!!o de '1944

DEVE CAIXA HAVER

A mensalidades cfme. relação cobrador 1.08500 De comissão paga ao cobrador 612,80
A donativo 150,00 De n/pgrnro nóta Tipogrefia L. Reiner 58,00

De idem subvenção a um beneficiário ref.
meses de janeiro a julho de 1944
conforme reci bo 300,00

De chéque n" SB-b25 a favor dos ôos. de
Assistencia aos i d?m'OS, f'polis 714,20

e-s 1.225,00 1.235,00

JULIETA PEREIRA OLIVEIRA !OANN!\ BLaSFELD
Presidente Tesoureira

ocorrido no dia 18 do corrente, com a

idade de 65 anos.

Querem especialmente externar seus agre
decímentos aos snrs. Dr. Alvaro Batalha,
que não poupou esforços pare salvar a
sua vidq, a Iamllla Finkbeiner e Willy
Bartei, pelo auxilio prestado durante a
curta enfermidade, e ao snr. Pastor
Waidner, pelas confortadoras palavras
pronunciadas junto ao túmulo, Po a todos
que enviaram coroas, condolencias e a

companharam o enterro.

Ieragué do Sul, 20-1-1945.

I!IlPINHA8

"'STU�
ÚL.Ç1IEttM

...JIIIDA8

MANCHA.

"ElIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ es ANOM

V_DE-ft 11M TODA ,..."nE
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99ó4-Elza Haacke, brasileira, requer elverã de Ha- de terreno vendido á Ernesto Frutchting, com eree

bíre-se pera seu predio a rua CeI. Procopio Gomes de 185.000 mt2. sito a estrada Rio Novo. Idem.

de Oliveira, 454. Como requer. 8-Ricardo Leber, brasileiro requer trensferencia im-

9955---Procopio Pereira Lima, brasileiro requer vis- posto de terreno vendido a Ernesto Frutchting com

torta e alvará de Hablre-se pera seu bungalow recen area de 125.000 mt2. sito a estrada Gareluve. Idem.
construido a rua Barão do Rio Branco. Idem. 7-Fritz E. ôervelen, brasileiro, requer transferencle

9968-Muller & Cia., flrrna brasileira, requer trens- imposto de terreno vendido a Rodolfo Zirnermann
ferencia para seu nome os impostos e quota de ga- com area de 1.000.000 mt2. sito a estrada S. João.
solína dos caminhões da "Trensportadora Limitada', Idem.

adquiridos por compra. Idem. 6-Venancío Braz, brasileiro requer transferencia im-

9964-0tto Klein. brasileiro requer baixa imposto de posto de um engenho de açucar a José Antonio Ro

um engenho de açucer sito a estrada Iaragué. Idem. ehe sito a estrada Correia. Idem.
9955-Hilberto 'Oechler, brasileiro, requer transferen- 5-· Ricardo Iark, brasileiro requer baixa impostá de

ela imposto -de uma bicicleta adquirida de Udo lndustrias e profissões s.f'azenda a varejo, açougue,
Prochnow. Idem, idem. salsichas, lacticínios e fabrica de banha. idem.

9966-Germano Gascho, brasileiro, requer rrensíe- lO-Germano Kleischrnldr, brasileiro requer rransfe

rencia imposto de um carro de lavoura vendido a rencía imposto de uma casa vendida Cl Alvino Lou

Nelson Weimeister. Idem, idem, idem. erdes, Olga e Josefina '{oro! sito a estrada Hercilio

9967-Erwino Roweder, brasileiro requer trensferen- Luz. Idem.
ela imposto de terreno vendido a Germano ôhubert, 11-João Ranthum, brasileiro requer transferencia im

com aree de 155.000 mt2. sito a estrada Rio da Luz 'posto de terreno' adquirido de Ewaldo Zelrüann, com

Idem. idem, idem, idem. area de 222.000 m12. sito a wst:C.Morro. idem.
12-Salvador Blum, brasileiro, requer baixa imposto
SUa barbearia. Idem:
lD-Willi Heinz, brasileiro requer baixa imposto ssu

botequim e restauranre, Idem.
17-Rudolfo Spengler, brasileiro requer transferencia

imposto terreno vendido a Ana ôpengler com eree

de 125.000 mt2. sito a estrada Rio Cerro. Idem.

9969-Dr. Manoel de Abreu, brasileiro requer baixa
imposto de indusrrias e profissões, sobre um consul
torio medico em Corupá, por não desejar rnals cllni.

. car naquela vila. Como requer.
9970-Alvaro Franceswky, brasileiro requer baixa
imposto de indusrrias e profissões sua barbearia por
não desejar rnais continuar neste ramo. Idem.
9971-Carlos Ianrscb, brasileiro requer transferencia

imposto de um terreno edificado sito d rua Nereu
Ramos, vendido a Waldir Maffezzolli. Idem.
9944- -Ioäo Wenderhoff, alemão requer licença pera
efetuar pintura externa em seu predio sito a rua Du
que de Caxias, Como requer.
9945-Carlos Alberto Magno, brasileiro requer rrans
ferencia imposto de um terreno adquirido de Selma
Santos Bosse, com erea de 6.265 rnt2. sito a estra

da lzabel. Como requer. 9975 - Nilton Wendorf, brasileiro, requer baixa im-

9957-Adalberto Grubbe, brasileiro, requer baixa im- posto de indusrrlas e profíssões s.marcenarla. Idem.

posto sobre comissario de madeira nesre municipio. 9974-Arnoldo R. Friedrich, brasileiro requer transf.
Como requer. imposto de um terreno adquírido de Ricardo Feh-
9934----Anton Zahler, alemão requer cancelamento de lauer c.area de 30.000 mt2. sito a estrada São João.
de imposto de gereute da firma Industries Cerealis- Idem, idem.
ta Faccíolla S/A. Como requer. 9976-Willi Erdmann. brasileiro, requer licença pera
9958�Bel'Oardo Meyer & Cia., firrna brasileira requer construir uma casa de madeire, na propriedade do 15-Ricardo Wendoeríer, brasíleíro requer Ileen

licença para construir uma casa de alvenaria de ti- sr. Otto Lange (zona rural). Idem. ça para mandar construir um mausoleo na sepultu
íolos. para moradia, sito em sua propriedade á rua 9978-Francisco Nicoleti, brasileiro requer transfe- ra de EltrítaWendoeríer, inhumadas ho Cemitério

Preso Epltecto Pessoa n. 71, conforme planta anexa rencia imposto de um terreno vendido a I?icardo Municipal de Rio do Cerro.Como requer,
Coma requer. Danna, c.area de 87.500 mt2. estrada Rib. Grande 22-Bernado Gruba=-brasilelro naturalisado, requer
9950-Ricardo Baumann, brasileiro, requer baixa im- do Norte. Idem, idem. líceuça para mandar substuír uma parede de

posto de um terreno com área 158.577 mt�. sito a 9979 - Bernardo Grubbe, brasileiro requer rransferen- madeira por uma de tijolos, em seu engenho de

estrada Tres Rios do Norte, adouírldo em Aste Pu- ela imposto de terreno doado a seus filhos ßernar- arros, sito a rua Presidente Epitacio Pessôa. Como

blica, terreno este pertencente a Carlos KloepeJ. Idem. do Grubbe FO, e Leopoldo Grubba c.area de 1.000 requer.
9951-GeJmano ôahuberr, brasileiro requer transfe- e 1.91)0 mt2. respectivamente sito a ruas Presidente 28-Germano Pavanello, brasileiro requer licença
rencia imposto terreno vendido e Arno Kuchkoefel, Eplraclo Pessoa e Avenida Getulio Vargas. Idem. para demolir uma parte de sua casa sito a rua Ma

com area de 99.016 mt2. sito a estrada Ribeirão dos 9677-Leopoldo Fiedler, brasileiro requer transferen- rechal Deodoro Fonseca. Idem.

Hungaros. Idem. cia imposto de um carro de lavonre vendido a D. 50-Georg Bulir, brasileiro requer lisença para exe·

9952-Henrique Maier, brasileiro requer tràflsferencia Sclliochet. Idem, idem, idem. cutar as exig�ncias do centro de saude, em sua ca

imposto de um terreno com area de 250.000 mt2. 9973-José L. Garcia, brasileiro requer transferencia sa sito a rua Cêl Emilo Jordan. Iden.

vendido a Walter Bl'eifhaupt,. sito a estrada Ribeirão imposto terreno adquirido do Dominio D. Francisca 37- Rodolfo Zimermann, brasileiro l'eque.r.transfen-
Molha. Idem, idem. a estrada Tres Rios do Norte. Idem, idem. cia imposto de trreno vedirlo àEwaldo Severien,
9953-Fr�derico Carl Jutte, alemão requer retificação com área de 100.000 mt2. sito aestrada S. João, Idem.
de nome no lançamento de impostos, de Henrique

Em 31-12-44. 38 Luiz Slachiack, brasileiro requer transreren-

Jutte para o nome requerente. Idem.
/

9986-Walter Kruger, brasileiro requer transferencia cia imposto de um terreno adquirido de Lui.z Bos-

'9940-Erwino Wacholz, brasileiro requer transferencia imposto de uma bicicleta vendida a Argemiro Nunes se com al'ea de 37.500 mt2. sito a estrada Cami-

imposto terreno com area de 98.000 nit2. sito a es- Idem, idem. nho pegueno. Idem.
Irada Rib. Grande do Norte vendido a M. Moretti. 9985-Alberto Ko)tz, brasileiro, requer transferencia 35-Reinoldo Stein, brasileiro requer licença pa-

Como requer.
.

imposto terreno adquirido de Carlos, liolrz, c,area ra estalelecer-se com uma casa de generos ali-

9959-Max Brisse, brasileiro requer transferencia de 125.000 mt2. sito estrada Rib. Vitoria. Idem. menticios a rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem.

imposto de terreno vendido a A.lfl'edo JuntoB Idem. 9984-Helmut Holz, brasileiro requer Iransferencia 54-André PinteI', brasileiro requer transferencia im

com area M 25.000 mt2. sito a estrada Rib. Macuco imposto terreno adquirido de Carlos Holz com area posto de um carro de lavoura adquirido de Miguel
pequeno. de 161.991 mt2. silo d estrada Vitoria. Idem. Pinter. Idem.
9940-lnaciö Steimacher, brasileiro, requer· fr:êlnsfe- 9983�Carlos Meyer, brasileiro, requer baixa impos- 55-Guilherme Moeller, brasileiro requer transfuren�

rencia imposto terreno vendido a Arno Kuchlwefel to sobre fabricação de paus para tamancos. Idem. cia imposto de uma bicicleta adquirido:J de Emilio

com area de 25.000 mt2. sito a estrada Jaraguá Es- 9990-Julio Piazera, brasileiro requer baixa imposto Doge. Idem.
.

querdo. Idem, idem. sua oficina mecanica. Idem, idem, idem. 20 _. Emillo Lemke, brasileiro requer transferencla

9941-Guilherme Tank, brasileiro requer transferen- 9994-Walter 'Koster, brasileiro requer transferencia imposto de terreno vendido a Alfredo JVlielke c, area

cia imposto de terreno vendido a Leonardo Vidal da imposto de ulTla bicicleta vendida a Erwino Weis. I
de 15.000 m12' sito a estrada Jaraguá Bsqnerdo nes-

Cunha, com area de 200000 mt2. sito li estrada Idem, idem, idem, idem, idem. te municipio. Idem.

Morro de Jaraguá. Idem. 9991 - Posto Rubini, requer que seja averbado para 19- Paula Ferreira, brasileira' requer baixa imposto

9942-- f'10iseis Morrelti, brasileiro requer transferencia o nome de· Faus!ino Rubini" todos os impostos Ion· sobre ag'jota visto não desejar mais continuar,. Idef!l.
imposto de um terreno adquirido do Dominio Dona çados' em nome de Posto Rubini. Idem, idem. 21-- Adriano Picolli, brasileiro reques transterenClél

Francisca, com arca de 185.500 mt2.l. sito a estrada 9992-Guilherme Kuhne, brasileíro requer transferen- imposto de um terreno vendido a Emilio Lernke II,
.

Rib. Grande do Norte, Idem. cia imposto de um carro de mola adquirido de l\1a- com area de 107500 mt2. sito a estrada Rio Cerrol!

9948-Transportadora Limitada, firma brasileira re- thias Ruisôm. Idem. Como requer. . .

quer bäixa imposto sobre uma placa exposta frente 9995-Artur Vogel, brasileiro, requer baixa imposto 26-Alberto Vasel, brasileiro requer transf�!enC1i:l 101-

de seu predio de seu predio. Idem. de engenho central de aguardente sito a estrada lta- posto de um terreno vendido a Eduardo t:sele com

9947-Muller & Cia., firma brasileira requer baixa 1 pocusinho. Idem. area de 5.740 mt2. sito a estrada Rib. Molha. Idem.

imposto de uma fabrica de aguardente por não de- 9989-Rosinha Vosgerau, brasileiro requer vistoria 25 - Alberio Baumgaerten, brasileiro requer transfe

sejar continuar neste ramo. Como requer. no serviço exigido pelo Centro de Saude de Joinvi- rencia imposto de um córro de lavoura vendido a

9949-Transportadora Limitada, requer baixa impos- Ie, no predio 151 a rua Mal. Deodoro. Idem. Alfredo Gutz. Idem.

to como Empreza de transporte de cargas, por não 9982-Vva. João Doubrawa, austriaca requer baixa 27 -Rodolfo I-Iorongoso, brasileiro requer lransfe

deseiar mais continuar neste ramo. imposto sobre sua casa comercial, a rua Mal. Deo- rencia imposto de um troili vendid? a Albano Kru-

9945-José Peters, brasileiro requer baixa imposto doro Fon�eca Idem. tsc!"!. Idem.

sobre exploração de industrias de calçados por não 9980-Henrique Krenke, brasileiro requer transferen' 32-). Schreiner, brasileiro requer licença para esta

desejar mais continuar nesle ramo. Idem, idem. cia imposto de um carro de lavoura, vendido a Er- beiecer-se com cereais por atacado sito a rua Mare-

9956-Emilio Klitzke, brasileiro requer baixa impos- wino Lenke. Idern. chal Deodoro da Fonseca, 925. Idem, idem, idem.

to ne �ndu�trias e profiss�es. como constr�tor .. ·Idem. 9981.-�lfonso Wenderoff, b�a�ileiro reque� .

transfe-
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIP ,\L

9955 fobias Muller, brasileIro requer baIxa llTIpOS- rencla Imposto terreno adqUIrIdo do I?om:nlo Dona.
À 'DO SUl 11 d J ,-. d - 1�45

to de industrias e profissões sua alfaiataria. Idem. Francisca com area de 272.000 mt2. SIto a estrada DE .JARAGU � -" A anCHO G •

9957-0Uo Henschel, brasileiro requer licença para Morro do Boi. Idem. LUIZ GOMES-S8Cl'etario

rebocar parte de sua casa sito a rua CeI. Procopio 4-Erwino Becker, brasileiro requer transferencia

Gomes, 1.527. Idem, idem. imposto terreno adquirido de Felipe Otto Becker a
��.�

9957-João Bachkmann, brasileiro requer licença pa- estrada Ribeirão Grande do Norte. Idem.

ra maildar construir um maosoleo oa sepultura de 18-ErwinQ ßecker, brasileiro requer transfel'encia

Reinhold Bachkmann, inhumado no Cemiterio Muni- imposto de terreno adquirido de loão Benjamin Da- --------�,,�----�.......------...........

cipal de estrada Rio Cerro Idem. na, com area de 50.000 mt2. silO a estrada Rib. O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

9960-Luiz Airoso, brasileiro requer licença para Grande do Norte. Idem
.. .

executar uma pintura externa em sua casa sito a 5-Alberto Vasel, brasileiro, requer transferencla Im

rua Eduardo Kellermann. Idem. .

. posto de terreno vendido a Angelo Chiodini c,area
9962-Paulo Sohn brasileiro requer transferencia I de 151.625 mt2. sito a estrada Rib. Molha. Idem.

imposto de um te;reno edificddo com area de 5.175 16 Otto Felipe Becker, requer transferencia imposto
mt2. sito a rua CeI. Procopio Gomes, nesta cidade. terreno vendido iI OUo Schadacon c,area de 120.000

Como requer. int2. sito a estrada Rib. Grande do Norte. Idem.

9961-Walter Muller, alemão requer licença para 2-Alberio Vas;?I, brasileiro requer transferencia irnp.

çonstruir uma instalação sanitaria (W.c.) na casa de terreno vendido Cl José Felix, com area de

a rua Marechal Deodoro. Idem. 151.625 nit2. sito a estrada Rib. Molha. Idem.
. 9965-Paulo Neitzel, brasileiro requer licença para l-Jean Eichenberger, $uisso requer transferencia im

mandar construir uma intalação sanitaria em sua posto de uma bicicleta vendida a frederico Eichen

casa a rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira, con- berger. Idem.
forme planta anexa. Como requer. 14-Erwino Beck�r, brasileiro requer transfereí1cia

9956-Reinoldo Rau, brasileiro requer vr:storia e al- imposto de um terreno vendido a Joaquim Dana,
vará de Habite-se, para dois hungalow recen-cons- com area de 50.000 mt2. sito a estrada Ribeirão G.

truidos a rua CeI, Procopio Gomes de Oliveira, do Norte. Idem.

nesta cidade. Idem, idem, idem, 9-João Kuhl, brasileiro requér transferencia imposto

lPtcffenrrlillf21 I\YIIlillrrnüCll�21� �C
Jalf21glUl:ál �ij §lill�

Em 28-12-44.

Em 21-12-44.

Dm 9-1-45.

lOMDRIGUEIRA MINAHCDRA
Vermifugo suave e de pronto

eleito Dispensa purgante e. dieta!

�;ERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
'ME (1 n. I, 2, j e 4

Proteja a saúde de seus til bos e a sua prót.:ria!
h'itará muitas .doe,I1ças e poupará umhclro em

t ernedios

COIJ1�"C hoje me�mo nma LOMBRIGlJIIBA
MINANí;ORA para o s,'u tdhinho.

E um produto Jos Labor:ltorios Miuallcora

- jOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORRBIO DO POVO

�OOOO�i��� Como lazer o�edecel' �Wl�mu� lii[l�wtr:��00 Adolt Herrn. Schultze m A �utoridad� qu� tem

P t R b·
· FAUSTINO RUBíNí

� �
o pai na Iamílía nao,lhe 05 O U Hll> PROPRIETARIOMARCENARIA EM GERAL d� � direito de �er arbí- . Rua Marech[al Deodoro, 158Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da trärío ou gr�sselro e de

.. ..00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS I
maltrar os fll�os. Ollcina Autorizada ccFORD�� ,

00 Os que aSSIm, proce- '"

I
'

dem, de fato fazem pre- Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,INSTALAÇÕES COMPLETAS DE:
s::ía valecer sua vontade, mas Combustivel e Acceseoríos.Dormitarias l:5:'S também induzem as Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.Salas de Tantar

I
crianças a mentir e

Cópas dissimular. Carvão e Lenha para Gasogênio� Escritorios Para a saúde mental. Moveis rusticos e outros. '

d��tas1 será: =. c�mse-
quencia muito senas o Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,li MOVEI:-' AVULSOS COMO., I terror que as domin?u. Oll automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,00 Cd' � .

Imponha sua autorída-
que será atendido por hábeis profissionais em mecânica,� a �I� as

.

.
" de a seu filho, com

�� Pultro�as fixas e glratonas. � bons exemplos e manei- e elétromecânica• Mesinhas de c.entro e para radio l:5:'S
ras, convencendo-o de

���I[{j���������[)W�'
E e�ll�r� mUlt.os outros. 'a" "

00 que _ deve obedecer e f1i{�����i! Caixa RegIstrado. ra ma�ca �ECORD_ 00 não o dominando pelo .. _o.
..... _ ...00 Afamada pela sua eticiencia, substitu

� terror. - SNES.
00 indo as Caixas Registradoras de

00 ,elevado custo.-----· .. --·_- --

�
m3 RUA RIO BRANCO, 964 TELEFONE, 75 00
I Jaraguá do Snl Sta. Catarina 00
l:5:'S

_

-

00
OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOO�OO

Anunciem no

CORREIO DO - POVO Io seu jornal
_

F a z S éI b e r aos que o presente edital de ci
tação, com o prazo de trinta dies, virem ou 'dele co
nhecimento tiverem, que, estando se procedendo nês-

.- II1II te juizo, ao arrolamento dos bens do espolio do fi-
nado Erminio NicoIini, e tendo sido feita a decla
ração dos herdeiros, na qua! C0115ta o herdeiro fi
lho Alfredo Nicolini, como residente em lugar in
.cerro e não sabido, pelo presente edital, chama e ci
ta ao mesmo Alfredo Nicolini, para comparecer nês
Ie 'juizo, ou fazer se representar nos euros do Arro
lamento, dentro de trinta dies, pare falar aos rermos
de dito arrolamento, sob as penas da lei. E pera
que chegue a noticia ao conhecimento do mesmo,
se passou o presente edital que será afixado ás por-
tas do Forum', no lugar de costume, e publicado pe
lo jornal local "Correio do Povo". -:- Dado e passa
po nesta cidade de [aragué do Sul 'aos treze. días
do mês de janeiro de mil novecentos e quarenta e
cinco. Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (assi
nado) Ary Pereira Oliveira-Juiz de Direito. - Está
conforme o original, do que dou fé,

'

[erugué do SI:lI, 15 de janeiro de 1945
, O Escrivão - NEY fRANCO

CALCADOS
,

-1- Caixa Postal, 11 , -1-'

Edital de Citaçãoo Doutor Ary Pereira Oliveira Juirl:
de Direi to da comarca de Jaraguá do Sul,Estado de Santa Catarina, Brasil, na

, :forma da Le i, etc.
FAZ, SABER aos que Q.. presente edital, virem,

ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa,
que estando se procedendo o arrolomento dos
bens deixados por falecimento de Paul Alfred
Ludwig Phllípp, e tendo feita a declaração de
herdeiros, na qual consta Otto Philipp, como au
sente, pelo presente cita e chama ao dito OTTO
PHILIPP, para comparecer ou se fazer representar neste juizo, dentro de trinta dias, para falar
aos ternos do dito arrolamento, sob as penas da
lei. E para que chegue a noticia ao conhecimento
do mesmo, se passou o presente edital, que seráafixado as portas do Forúm, no lugar de costume
e publicado pelo jornal "CORREIO DO POVO"
que se edita nesta cidade. Dado e passado nestacidade. Dado e passado nesta cidade de Jaraguádo Sul, aos oito dias do mes de Janeiro do anode mil novecentos e quarenta e cinco.

Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito". Esta conforme o original, do que dou fé.
Jaraguá do Sul, 8 de Janeiro de 1945.

Escrivão NEY FRANCO

·6a. pagina

Edital Citacão
,

de
As Noivas e jo
vens esposas

todas devem possuir o utilissimo
e pratico livro de "Dôna Benta"

Vende-se na Tip. Avenida

O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito
da Comarca de Iaraguä do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

/

SÃO os MELHORES
E MAIS

-,

Indústria ,de Calçados
Gos,ch Irmãos SI�

JARAGuÁ DO SUL
SANTA CATARINA

Produto da:

3x2

BARATOS

WUUll • ==!"m== 'ZI_

Otimo tratamento V. S'., encontrará no

Hotel Jaraguá
DA:R,-RJlE§:1rAl[JRAN�E

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

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

+F.
_UI

Moveis Estofados 'Cruzeiro'I�®1'@®r@@?@®f@@f@@t@®Y@®!@@í@®Y@)®Y@@r"@)�I � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriadas e �
� TODAJi':'AS Nl!$LEST1L%J§ DO HPHllflHO HI8PIRHIÓRIO !@.

I@ Encontram alivio imediato com o uso do @j
� Inco'lupa.:ravel' �
� r�Uorill d� Hngi�o r�IDll!n11! ,� O,PEjPlrORÁl.j[� MIAJI§ (:;Ol'Hljj]E�CIDO MO BRA§j[jL �@ �ll®@).@@;@@h@w..®@,;@{�M®@).@@;'®�w.®@i@@l@@ii

1�"""""""RRaa""""""""""""""""""""" mm ���mu� ..

� h'·"'
\

I . I! n o r ii! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS, Tenha também emsua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

I (
Produtos da ICeM S_A_ Blumenau

I Contra Dôr de CabeçaAlameda Rio Branco -- Caixa Postal, 47

I'!0s apreciados_moveis "Cruzeiro", o presad� aI!ligo encontrará os meios indispensaveis para harrno�llsar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormítorios e calas deJantar de imbuia, crist.aleiras avuls:s, escritorios e co�inhas, divans e estrados da melhor fabricaçãotapetes de diversos padroes, tapetes congohum, passadeiras, espelhos e colchões,
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. - _

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

PET.DlIIR
11111[011

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

UH'ÇÓES. DO

COURO CABELUDO.

•

TÔNI(:.Ó� CA'p,-ILAR
pó�'�xcEdN'CiA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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@J���������������@]

!ti? Enrolamento de motores, • •
.

�a dinamos e _ "'O 0
� transfcrmadores. 0\80 'Ó\ lt'b- �o C!\e\� �o"e, Ob-�b-\\ a

.� 1\ :....
�,,\. 1)eo(\otO�� Concertos de Radio �

� t";o�..--- e qualquer aparelho

�����G"\J ,","'''' elétrico. �
Atende - qualquer hora

.

G

@J.���������������@]

Até O cafézinÍ1o ••• LOCAIS Cuidado com eles. - Uma
quadrilha de batedores de

(conclusão da Ie, pag.) carteiras, esta novamente

Enlace Müller - Ellinger. Reali- agindo nos trens da Linha
trinta centavos, sern que garçon por sua vez, me- d S- F

.

sar-se-hé hole, na res I' _ e ao rancrsco.

haja justificativa pera tal. nos satisfeito ficaria com D' d I tdencia dos oaís da noiva, OIS e es apor aram
Um melhor açúcar que isso, pois na certa, não v

dornl ltí Jo casamento da senhorlre orrnngo u Imo em ara-

apareceu, não, mas que teria gorgete nessa roda- crua' d vinham fazerAmantina Ade'lia Müller, e. , on e I

voltou, não dá merzem da de café a trinta centa- .

f telto filha do casall\delia _ Ar- o serviço nos es erros
a um aumento no consa- vos. d S- S b tiã

tur Müller, com o SI'. Fre- e ao e as iao.

grado café 'pequeno, coisa Eis pois, como no ter- O d MI'
d derico Elllnger, farrnaceu- e nome arça , Ja

bem brasileira, bem delí- reno as coisas doces e. hecíd f' I
tico, residente em Blume- con eCI o, OI ogo re-

ciosa, ezradavel e, àcima para nós, em face do Bar hecíd t f' de. .

nau, e filho da viuva dona n eCI o e rance Ia o no

de tudo, já tradicional. A Rodoviario, a coIsa ficou d d t dLuise Elllnsrer. xa res e epor a o no

diferença de vinte pera rnals arnarza e, quem too, to di te. Testemunharão o ato Ia segutn e.

trinta centavos é bem pe- mar seu cafezinho, que D"
por parte da noiva o snr.

evem aserm, os via-

quena pera quem toma trate ele pagar 05 trinta
Artur Müller e dona Ade- jantes f_ornar .as maiorés

seu cafezinho, mas quan- centavos, porque não há t a

to ao café pequeno cons- outro geiro. lia MUller, e por parte do l?recauçoes po�s a urm
!!III-------------------.

tlrue uma ofensa ti tradí- Mudaram de açucar,
noivo asnra. Ingebur.g.e grande e agtl,

ção e mals que isso, um mas a vantagem trouxe Friedri.ch e o snr, Berrol- Promotorja PubliCI. - Tendo

crime. desvantagem. do Neítzel. entrado em goso Ode ferias

Não sabemos como ZE DA RUA Casamentos. Realisar-se- o sr. Dr. Priamo do Amaral

considerarão esse caso, hão hoje os seguintes ca- e Silva, Promotor Publico
os Ministros do Tribuna! FOLHINHAS sarnentos: Hugo Borchardt da comarca, assumiu esse

de Segurança Nacional, .

com a senhorita Elsa Kle- cargo o respetívo adjunto,
si tratarmos a isso por pari 1945 inschmidt, Alidio Floríano sr. Joaquim Plezera,
crime contra a economia vende-se na Tip. Avenida com a senhoríra Cilli La- Viajantes. � Deu-nos o pra-
popular. Mas crêmos que fim, Henrique Goede com ser de uma visita o snr.
não ficariam satisfeitos sl Bebés a senhoríra Tusnelda Volk- Nelson Costa, da firma
iI hora consagrada ao mann, Helmuth Haerlng Sebastião Costa & filhos,
cafezinho, ao pagarem éI

- Em 16 do corrente
com a senhorlta Evellna de. I d
." que se dedica ao ramo e .. ...

rodada para quatro do.s o ar e nosso amigo da Silva e Artur Ullmann SJ
.

p'
. t representações em alva-

seus pares, em vez de oaqunn iazera regrs .o.u com a senhoríra Hilda d E d d
desembolsarem um cruzei- o necímento de sua fili- Dorn.

dor, capital o sre o a '!!""!"!'�������'!!'!'!!!!!'!!'!'!!!!!��!!!!'!"�'!!'!'!!!!!'!!'!'!!!!!!!II!II!!!'!!'!'!!!!!iII!!!!!!�

ro deixando ainda com o nha Valdete Ines. Bahia.!i CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO li
gdrçon oe vinte centevos ,-No dia � deste mâs! Falacimentos. No dia 19 do -Em visita li seus par- II DR. SADALLA AMIN !!
de gorgêta, tivessem que naceu. a p�quena Sueli corrente, em Garibaldi, fa- rentes ache-se em Iaragué, :: ::

juntar mais uma fração Te�esmh�, filha bo. casal leceu dona Tereza, esposa em companhia de sua 11 CONJUNTO DE APARELHOS MODBRNOS, UNICO NOS ii

igual àquela que antes fi- Gullhermlna - Verdi Len- do snr. Francisco Welnfur- exma. esposa do snr. Rui ii
.

ESTADOS DB SANTA CATARINA E PARANÁ ii
caria para o garçon. O zi. ter. de Azevedo, atualrnente l l! «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii

No dia 22 deste mes, foi -Em Rio da Luz, onde servindo no batalhão de II _ .Joinville _ II
----------

enriquecido o lar do casal éra abastado lavrador, íe- Erngenharte em Artgelen- :: ::

ANIVERSARIOS Sibila - Roberto Gran- leceu no dia 21 corrente dia.

À 25 fez anos o snr.
deberg, com o nacimento o Sr. Augusto Buttgen,

Paulino Natal Bonin, in-
de um gorducho menino. que ali gosava dE' grande

dustrial, dona Clara Pe- estima. Oextinto deixa viu

droni, esposa do snr. Pe- (i::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::-':::::::�i v15afdl'lohnoasMmaal�oiareZsoez7Bountetgtoesn.,
dro Pedroni e dona Olga ii !!

Cardoso, esposa do snr. ii "�nRHfIO "0 POVO" ii As familias apresentamos

Hermilio Ca·rdoso. �� llU U !l nossos pesames. É na infância que se

- No dia 26 fez anos :: :: ---------- lançam os fundamentos
ii Ave. Getulio Varoas • 350 ii

dona Ruth Camara, digna !! ii

D P I M d
da formação da persona

co.nsorte do Dr.· Renato li Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ii r. ao o e eiros lidade do individuo cujo
Camara, medico em Blu- ii JARAGU4 DO SUL ii modo de encarar as coi-
menau.· i.!.l.. Estado de Santa Catarina .;.'.1. No dia 25 do corrente trans- sas da vida, aliàs, muito

correu o aniversario nata- d d
. -

- Hontem defluiu o na- i:.::: ASSIIfATURA AIfUAL i:.!:. depen e as lmprssoes SALVADQR Estado da Bahl'a
talício do jovem Osní

... i' l' Heio snr. Dr. Paulo Medei- recebidas nesse periodo· ..-
MUller, dedicado auxiliar !!. CrS 25,00 ::

ros, advogado, residente Se, então, é tratada com
11 •

do cartorio do registo de !.i
em Joinville e que esten- brutalica, a criança pas-

imoveis. GERENCIA: de suas atividades profis- sa a ver os outros como

- Ainda no dia 26 fez A Comercial Ltda. sionais até esta comarca. inimigos, é levada a con- !!!II.-----------.
anoS a exma. snra. Tecla DIR. RESPONSAVEL Ao ilustre aniversarianre centrar-se e a pensar so- -Ur. Wal.lemlBro MazureehenReinhold, esposa do sor. A R T Uft M Ü L L ER nossos cumprimentos. mente em sidefiua, assim, U
Ervino Reinhold, proprie- ,--. o sentimento de sQlidarie-
tario do Hotel Jaraguá. REDATOR

ii
-

d
dade e o egoísmo se de- e.sa DE laUBI

- Amanhã faz anos a Mario Tavares da C. Mello 1.1. Yen e-se senvolve em proporçQes Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
menina RenHa Wolf. I imprevisíveis.
- CompletatTI o seu sex.., DIR. COMERCIAIS I.!. um chão de casa a Evite que sen filho se Clinica geral medico - murgla de adultos e creanças

to aniversario no dia 2 de WALDEMAR GRUBBA torne um egoista, tratan- _ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-:::urtas

fevereiro 05 Gêmeos do II �EOPOLDO REINER II· Preço de Ocasião. do-o com afeto e energia, - Indutotermia - Bisturi-detrico - Electra-cauterização

�a��!n����' �:i Mario,.��::::::::::=::::::::::..::::::::::::::::::::::::::iJ Informaçõe�i�� AVENIDA :�j!�f!r��.�S�S�eros
- Raios Intra-vermelhos e azuIs.

Como nasce o euoísmo I

. _ _ _ __ .

......................_ -.-•............................................_ ...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::

Dr. Alvaro Batalha - M:JÉDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E. TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Retos Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-R.AIOS X-
Diretol' Médico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

E

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

................................................................................................._ .

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

Clinico �e OI�os, Ouvidos, nariz, fiaruantß
Dr.. Arllníriio Tavares

Professor Caledratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe Glas serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florian6polls.
Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

I:õx·lnterno, por concurso. da Asslstenclo Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

Sebastião Costa & Cia.
ESCRITORIO COMERCIAL

Aceitam representações deste munieipio em

qualquer ramo.

DA-SE REFERENCIAS
End. Telegr.: "SEREITA"- Caixa Postal, 700

I

LAVANDO-SE OOM,r() SABÃO

"Virgem Espeaialidade"
da C·IA. WETZEL IN.DUSTRIAL

economiz8;-se tempo e dinheiro.

,�\\}.O YIRCI:>
.J �OA �<;�
(�WfTzn INDUSTRIAL
JOINVllLE

Joinvile (Marca Registrada)
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