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Voltou de sua viagem
a Capital Federal, onde
foi tratar de assuntos lí
gados a administração
do Estado e tomar parte
nos entendimentos polítí
cos do momento, o sr.

Dr. Nereu Ramos, Inter
ventor Federal.

O ilustre homem publí
co teve, no seu regres
so. uma empolgante re

cepção, á qual compare
ceram centenas de auto
ridades, representantes
de classe e populares.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R T UR MOLL E R Fundado em 1919 TELEfONE N0. 39

POÚTICA litico fundamental nos CEL. LOPES VIEIRA
preocupa presentemente.

Candidatura General Dutra o país'vive em amhiente
de tranquilidade e. confí-Foi egora apresentado fosse constlíuido de uma vações com a familia.
ançe e o prestigio inter-

o outro condidato á pre- quadrilha de salteadores O que se dizia então, nacional nunca foi maior.
sldencla da Republica nas que, encerapítados no po- querem repetir hole. O fim da guerra se apro
futuras eleições. der só tratam de encher o E' preciso que, para e- xima e o unico perigo
O snr. Benedito Vala- bolso, é cousa que o po- virar a anarquia, respeite- que nos pode ameaçar é

dares, depois de uma se- vo não acredita mais. mos os homens de bem
o da desordem interna

rie de demarches junto Antes de 1930 a tecla que nos governam" para perigo que está em n05-
às maiores expressões po- já era a mesma. que o povo possa ter fé ses mãos conjurar. Para
liticas do palz, rumou pa- Logo depois, fettes as no futuro dessa grandiosa tanto precisamos de pou
ra São Paulo, onde de devassas, os proprios que patria. co: compreensão, sere-
acordo com o snr, Fer- injustamente cortaram fun- Vamos discutir progra- nidade, bom senso
nando Costa e diversos do na honra alheia, tive- mas e fazer campanha Como chefe do Gover
paredros paulistas e em ram que reconhecer que com elevação, respeitando no não fugirei a esses
nome dos dois estados, eles estavam 'tão pobres a vontade da maioria. ímperetívos patrióticos e

lançou a candidatura do que viviam dos favores Se isso é democracia, o meu passado de homem
segundo candidato á subs- dos amigos mais abasta- deve ser assim. publico desautoriza con
títuição do snr. Get u I i o dos, Com ameaças de ba- dura diferente. Não tenho
Vargas. Os proprios governos dernas, não se elege nin- tnreresses pessoais em ceu-
A escolha recaiu ne bri- nos e s r a d o s, viram-se guem; antes se dá dernons- sa; não tenho inimigos Por portaria n. 356, deIhante figura do snr. Ge- obrigados a dar-lhes uma tração de falta de prestl- senão os que forem dos 6 do correnre, do snr.neral .Eurico Gaspar Du- mesada, como aconteceu gio eleitoral. -

inrerêsses da minha Pátria; prirei sem vecllar, quaes- Cordenader Economico,rra, atual Ministro da Guer- com o snr. Manoel Duer- ------------ não cultivo ódios; não e- quer que selem as cír- foi súspensa a exportação
. ra. te, do 'Estado do' Rio e Figurinos Novos xercerei vinganças e nem cunstencíes.

por 6 rnezes, do arroz deTeremos dessa forma óutros, que passavam pri- na Tip. Avenida praticarei vlolencias. A minha vida responde qualquer qualidade, feijão,dois militares como can-

--A--------------:------- Marcharemos, pois com por essa decisão. Quem banha, farinha de mandie-didatos, pois a oposição nossa elevação e propósitos para ocupa um posto como es-
ca, milho, cebola e bata-já havia apontado o no- o prélio pacifico das ur- re nunca poderá deshon- ta inglesa.me do Brigadeiro ônr. soll-doríedade nas, onde o povo esco- ré-lo com um ato de fra- Continua vedada a ex-Eduardo Gomes. Iherá soberanamente os queza. portação de carne conge-Parece que 'afinal a Im- seus dirigentes e os seus . Não o abandonarei, Ieda ou frigorificada e

prensa, especialmente a O banquete que os lor- rante 800 profissionais do representantes. nem pela víolencíe, nem charque.da oposição, que estava nallstas profissionais pres- jornalismo os motivos que Neste momento peran- traição, -x-'derrapando por um carnl- taram ao Presidente Getu- o levaram a decretar o se- te todos os brasileiros, Tudo o que desejo é Noticias de New Yorknho deselegante e até cer- lió Vargas, representa por lario minimo dos traba- perante as forças arma- entregar, num ambiente de informam que tiveram ali
to modo repelente, com certo, a homenagem de to- lhadores de imprensa, pas- das, que representam a calma e segurança, a su- inicio as conversaçõesa r a que s individuais, da classe dos que rnoure- sou o snr. Presidente a

segurança e a integridade prema direção do país a entre o snr. Leão Veloso.voltou a uma linha mais iam na imprensa brasilei- fazer um ligeiro relato do da Nação, assumo o com- quem for' legitimamente I ministro do Exterior do
digna, o que é motivo pa- ra e o seu discurso, ali que �e tem feito de 30 na- promlsso solene de não escolhido pare subsriruir- Brasil que ali se acha, e
ra satisfação do publico pronunciado, ficará na his- ra ca, e o que resta a fa-

poupar esforços para ga· me. lo snr, embaixador da Rusledor. toria como um valioso zer para passar logo em ranrir a livre manifeste- O povo brasileiro, tãotsia pera o reatamento dasSim, porque isso de di- documento do seu eleva- ség�idaj a fazer· eonsíde- !�tfÚ" 'dã "vontade popular. compreensivo. nobree ge- relações dlplometicas entrezer mal de todas autorida- do patriorlsmo e seu gran- reçoes sob_re. o m?mentö Nada reclamo pera mim. neroso, sabe que pode os dois paizes.des, taxando-as de desho- de amor ao Brasil atual brasilelro, dizendo: Não sou candidato. Perrna- confiar em mim, porque _ -x--nestas, como se o Brasil Depois de explicar, pe- "Nenhum problema po- necerei no posto de res- sempre o servi desínrere- O presidente do Con-
-------------- ponsabilidade em que me sedarnenre, nunca o decep- selho Nacional do Petro-
����� encon�� po��e�nhod� cionei e jamais fulheiaos leo declarou que vai ser

00 veres a cumprir e cum- compromissos de honra. concedida uma quota de�
Associação AtléticaBaependí I A G U E'. R R A

gasolina aos medicos pa- •00
ra que esses possam me-

·m
.__...,----

JÂRÃ6U'.rDo�
__""'''''''''''''''

!�;:. atender a sua clien-.

� , 00 Chegaram ao' Rio mais rio metropolitano. -x--.-

I Tornel1o Co·m'8rC.11a'',1· I �:��1���i�:��;1rJ ����:�?i�:;! �i��{{��!�:1;:{��
� � a maior parte feridos a proposta não: foi acei- tocando cerca de 100 cru-

a 00 por estilhaç9s de grana- ta, pois os aliados não zeiros por cada saca
A MAN HAOO� das. Todos os feridos es- tem outra condição que

� tão bem dispostos. a rendição incondicional.
-As tropas brasileiras e - O ministro Churchil

UI
.

.

Num sensacional torneio de futeból, lutarão pela t�r- americanas rechassaram falando ao Partido Con- limad· d 'TAÇA R IACHUE la" dois violentos ataques servador, declarou que oceira vez em Isputa a· dos inimigos na frente fim da guerra está pro-Ina. praça de desportos da A. A. Baependí italiana. ximo, � que em breve Hora-As tropas americanas. serão feitas as novas e-

depois / de capturarem leições. Adiantou que lo
do Reno as cidades de go que termine a guer
Schurgarten e Günten- ra contra a Alemanha
burn, continuam seu a- será a vês de liquidar o

vanço, estando jà 8enho- Japão, contra quem já
res .de grande area e du- está agindo a esq'uadra
as pa:r.tes atraves aque- britanica.
Ie historico Rio, -----------

-Na 'frente russa espe- Aviso
ra-se para cada momen· A distinta clientela
to a nOva ofensiva em nesta cidade, que encon

tram-se prontos os cba
peus em minha oficina á
Rua Mar. Deodoro, para
pronta entrega.

Oficina ambulante de
consertos de chapeos,
Nunes.

Foi nomeado e tomou
posse do cargo de Pre
feito de Floriauopolis, o

sr. ceI. Pedro Lopes Viei
ra, antigo comandante da
Força Policial de Santa
Catarina e atual diretor
do Banco Popular naque
la capital.
Figura de grande des

taque. no cenario politi
co catarinense, onde go
sa de geral estima, o sr,
CeI. Lopes Vieira, cola
borando na patriotica ad
ministração do sr. dr.
Nereu Ramos, vem de
prestar ao Estado, que
já muito lhe deve, mais
esse serviço.

Mai's umferido
jaraguaense
'Entre os 90 feridos da

nossa gloriosa Força Ex
pedícíonaría recentemen
te chegados ao Rio,acha
se mais um ferido [ara
guaense, o sr. Venicio
Carlini, filho do lavrador
João Carlini, residente
em Nereu Ramos.

'Música· Mudas FruUferas e

Ornamentais

Interior

-9
•

eqUIpes de
.

futeból- O Interventor Nereu Ra
mos definindo a posiçao
das forças políticas que,
em Santa Catarina apoi
am o seu benemerito go
verno, acaba de fazer as

seguintes declarações aos
jornalistas cariocas: "As
correntes politicas que no

Estado prestigiam o meu

governo apoiam a candi
datura do General Gas
par Outra, que é a g-aran
tia da continuidade da
politica extema e da gran
de obra social do Presi
dente Vargas".

Bernardo Grubba S. A.
Breithaupt & Cia.
Ernesto Lessmann
Ind. Reunidas Jaraguá S.A.

Gosch Irmãos S. A.
Olsen Irmãos Ltda.

Transporte: Frenzel e Auto-Viação
Janssen S.A., Jordan S.A. e Alfaiates

Inicio ás 8 bopas ...

_�-.
demanda a Berlim.
-No Pacifico os ameri
canos tomaram mais
duas ilhas perto de Lu
zon e terminaram a se

paração em dois grupos
das forças japonezas que
lutam em Ivo-Jima.
O Governo japones, man
dou evacuar a' popula
ção civil das 7 princi
pais cidades pola popu

Bd' 00 lação civil, estando en-

Todos ao campo da. A. A. aepen l!!l� �:di��a� le�f�;O�osE:i��
. lentos ataques das for-Entrada Ceral CrS t,OO

�
talezas vooadoras

ameri-
•

. canas._ e por temer-se um
.

�OO�� desenibarque .no territo-

campo grande festa popular
Assados
Churrascada
Saladas'
Sandwiches

Cervejas
Refrescos
Doces

Licores
Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras,
Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

Peçam catálogo ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o p ULJ OLJH uu P "H "Onde comprarei melhor ???"

o Doutor Ary Pereira Oliveira Juiz de Direi-' AGENTES LO€CAIS ,-

to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San- A COlDepcial Ltda POIS SEMPRE quando V. S. precisa de Sedas, Caserni-

ta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.. /ARAOU'
S DO SU

-
•

ras, Perfumes, Roupas ,Feitas, Chapeus e mil outros

F b

./I L artigos, EW..:ONTRARA MAIS BARATO NA CASA

ass a e r a todos os que o presente

â?�!�lad�0.��:�nddaa.la��ç�acop�b7i.C����� ��er:,e�u (à�� � rH I � T� � G I � Il As Noivas e jo- Erico Bruhns,
Ie conhecimento tiverem, que, findo este prazo, há J

•• . .

vens esposas

de ser arrematado por quem mais der e maior Artur Muller, QhcIal do todas devem possuir o utilissimo RUA CEL. EMILIO JOURDAN, 62-Jaraguá ao Sul

lance oferecer, no proximo dia 21 do corrente mês, Registro Civil do �_o Distrito e pratico Iivrode "Dôna Benta"

®iUliU)®lmlll�iml§l�®®®:tí_ iUli1!IUl®iI!imlUl®I§)I§1:§1U®iUlilltU!11iI1§l
O bem penhorado a Manoel João Peixe, na ação da Comarca [araguá do Sul. Vende-se na Tip. Avenida \nJtSl\nl\nll§!im\nl\8l!8!inlmlimmlllll�ll!1imlJllmllll!l1\nll!!ll!l1\m!nl\l)lnlmltSll1ll1llS!

-executiva fiscal que lhe move a Fazenda Munici- Estado de Santa Catarina -------_. --------------------

pal, realisando-se dita praça, ás 10 horas da ma- Brasil.

nhã, em frente ás portas do Edifício do Forum. a Faz saber que comparece-
saber:- rarn no cartorio exibindo os

1�) - Um terreno sito nesta comarca, no lugar Jara- documentos exigidos pela lei

guá -Alto, fazendo frente com terras de Hermann afim de se habilitarem' para
Volkmann, fundos com &S de Willy Buddendorff, casal-Se:

entre terras de Oscar Hansen e as de Antoni Pau
lo, com a area de 47.500 metros quadrados, avalia-

EDITAL N. 1.787 12/3/45
do em Cr$ 800,00;
cujo bem costante do auto de avaliação e edital de
folha dos autos da ação executiva, será levado em

segunda praça de venda e arrematação 'em hasta

publica, com o abatimento legal de 20% (vinte por
cento) sobre 'o preço da avaliação, isto é, pelo pre
ço de Cr$640,00 (Seiscentos e quarenta cruzeiro).
Assim será o referido bem arrematado por quem
mais der e maior lance oferecer, na dia hora e lu

gar acima mencionados, podendo o mesmo ser exa

minado por quem interesse tiver, no lugar Jara

guá-Alto, onde se acha localisado dito bem. E pa
ra que' chegue ao conhecimento de todos, se 'passou
o presente edital qne será afixado ás portas do

forum, no lugar de costume, e publicado pelo jor
nal local "Correio cio Povo", que se edita nesta

cidade. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos seis dias do mes de março de mil no
vecentos e quarenta e cinco. Eu Ney Franco. es

crivão o subscrevi, [ass.) Ary Pereira Oliveira, Ju
iz de Direito".- Está conforme o original do que
dou �. I -

Jaragná do Sul, 6 de março .de 1945.
O Escrivão: NEY FRANCO

Secção d�. lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Combustive! e Aecessorios.

Lubrificaoão.vßolda autogênia e carga de baterias.
Ele, brasileiro, solteiro,

'.

lavrador, domiciliado e Carvão. �k,l.-enha para Gasogênio
residente em este distrito,

-

-"V-.<..:.'i'_' --------------

no lugar Rio da Luz sen- 1,
do filho legitimo dos Si V_ S. neceséitar de um concerto no seu Caminhão,
lavradores Sebastião De- ou automóvel. procure esta Oficina bem aparelhada,
marchi e. de T�ei-esa P. � que será atendido por hábeis P, ro íissionais em mecânica,
Demerchí, falecídos. l:'Uj e elétromecânica �Ela, brasileira, solteira, ifß
lav�adora, domicili�da. e �,..,Wl........�....,...."7.ß{""'.�

......

�-----·�,...,.....,.�-�,,,....,...'��,��-lM�-���� 1M
residente neste distrito,
no lugar Nereu Ramos,

-------------.----.----�----.--------

sendo filha legitima dos
lavradores Luigi Dema
the e de Rosa Demathé.

MARCELLO DEMARCHI
e ELVIRA MARIA DE- •

MATHÉ.

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante 15 dias, Si

alguem souber de algum im

pedirnento acuse o para os

fins legaes.
ART�R MÜLLER-Oticial

2x2

®'r@) ®!@®'r@) ®r® ANUNCIEM NO
Cure seus �ales. e poupe CORREIO DO POVO
seu bom dinheiro com-

prando na . o seu jornal

farmacia Nova

���m��1MWKW2fiCm�-���
Posto Rublm FAUSTINO RUBINI_ �'

LJ - PROPRIETARIO I

_ Rua Marechal Deodoro, 158

Oficina ,Autorizada «FORD»>

FRACOS E AN�MICOS I

II CLlÔR: °SOÄÕ�LLA
E

ÄMINDO I!
ii CONJUNTO DE _APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii

ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ
. ii

H «RUA GERONYMO COELHO, 42>:i (ANTIGO HOTEL WEIS !!

1� .Joinville - 11
::

� ::

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

lapnpiI_ ,. -=
To....
R••fri.d..
Bronquit..
E.croFalo••

Convll.sc.n�l'
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDIt.

-

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOO�OO

1ErIffie§tr� Lcs smann

PETIOLIIR
111111:011

r--I�ßnhDríl! -II: Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS_ Tenha tambem em

I
sua 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 Tl!rm,-n'II
L

Contra Dôr de Cabeça - termina a dôr

Alameda Rio Branco ,_ Caixa Postal, 47
•

-

-I

de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de ma ior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua -Mal. Deodoro, 30 • JARAGUá

@,;@ @.;.® @).@�

CO.TRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

TÔN(CO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA
J A R A G-U Á

000000000000000000000000000000000000000000

SCHULZ & elA. LTDA.
Rua CeI. Procopio Gomes, 99-Caixa Postal, 12

JARAGUA DO SUL ----- Santa Catarina

Secos e molhado 3 por atacado
Representações

Comissões
Segurós em geral

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA- ENTREGA IMEDIATA:
Forro Paul ista
Assoalho
Ladrilhos

-

Azulejos
Baoias sanitarias
Fóssas séticas "OMS"
Manilhas glasuradas p/esgotos até 12 cc -de diam.
Tubos de calha glasur. tsubstituindo os tubos
de zinco q/sâo mais caro e enferrujam logo)

Ralos com grelhas
Sifões simples e duplos
Junções simples e duplas
Tés s impJ es e duplos .

Curvas
-

,...,.. •• _ ••• ,,....,....,...,,........,....,,.........,...,,..............,.........,...,��,,....,...,...,�[3\'. ·1•••••• •••••••••• ..•• ••• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

w· .. ·· · .. · · .. · .. · · .. · .. ·· .. ·· .. ·· .. ··
· · ·· .. ·· .. .:.:.:..:.:.;.:· :.:_:,:-..:.;.::.::. :;, .:� ..

li Banco Popular e Agrícola m
g Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU g

ii A�::: dOJ:�::d':'SGcl�::�I:�:�
,

;::AS II
•. Depo'sitos com I·Uros- d disposição-(sem limite) retirada livre 2°10 ••

�:: Á disposição conla especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 .: ...� com retiradas semanais sern avise até Cr$ 20,000,00 • . .. 5%

�:
..•
: Dep. ínícial Cr$50.000,00 cjreriredes sem. sjaviso Cr$ 20.000,00 4%::

� Deposilos com aviso-Reto diaria até e-s 1.000,00 3"/. P. retiradas ..

mjevíso prévio de 30 dles 4'/.; 60 dias 5·/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/. ::�
Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6·/. �

.. Deverá ser dado o aviso prevío de 2 meses pare retirada.

::�•. Dep. populareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. jiniclal Cr$ 20,00, com reti-
:: redes semanais sem evíso até Cr$ 1.000,00 5'/:

-

:: Dep. limilados-(Limite até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com -

:�:: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso ..... 51/2·/.
••

Dep. ESPICiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

.•
retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6·/.
Faz todas a.sl operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos, ::1••

pa.&ses, deposltos em contas correntes, deposltos de valores. etc. atc. ::

::
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS J!jM TODAS AS PRAÇAS ;DO PAlZ fll

H Serviço atencioso e r�pido W{
c:�::��::,.::...::..s.::...::...::��::.:.:..::...::...:;·:�::...::4�::�::...::�gg

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o snr. Amador Cysneiros, colaborador do- «O Estado de São Paulo» publicou nesse

portante órgão da imprensa, um artigo referente a cdímentcçôo na Italia,
,

," do qual extrnimos os seguintes comentéríoss
#

Quando aqui cheguei o sobras das cozinhas dos recíam nas bolsas e gar- porque quanto maior o Figuras tristes, apaga- Roma e Napoles têm inu-

espetaculo era cruciante, acampamentos não iam. rafões das lavadeiras que numero de braços para das, doentias, sern o bri- meros i-estauranres funcio
Uma fatia de pão ou um mais para os vasadouros se Jaziam acompanhar de carregar as sobras, menos lho da saude, rondavam- nando. Ali ha o que co

pedaço de chocolate tinha cevados 110 chão onde todos os membros da fa- días de privações sofre- nos por toda a parte, pe- mer, ja se \ ê, a troco de
um valor inestirnavel. As eram enterrados. Desopa- milia e demals aderentes riam durante a semana. dindo um cigarro pare o muitas liras.

\

,

I

"babo", um chocolate pe Quem tiver 900 liras

C O R R E' IOD O P O V O
ra a "sorella ', urneedaço (180' cruzeiros) poderá
de "pane" para a "marna", comprar um quilo de car-

qualquer coisa enfim para ne de porco. A carne bo-

,

� _

mitigar a fome. Estiveram vina é escassa, porem "os

,
refugiados nos montes cavalos estão esquartele-
antes da chegada dos ali- dos e expostos á venda
adas' e ao regressarem nos açougues destinados
pouco encontraram do que a esse fim. Pode-se comer

lhes pertencia. O saque um cordeirinho por 1.000
do redesec e os bornbar- ou 2,000 cruzeiros, e se

deios completaram a obra comprar um porco bem
destruidora.' gordo ne feira da Rua
As 'crianças descalcifi- Porta de S. Marcos, todos

cadas.. a anos não bebiam os sebados, em Plstoia.
uma gota de leite! pela pequena fortuna de
O tabaco e o sal, pre- 15 a �O mil cruzeiros.

vilegio do Estado não e- A carne de cavalo é
xístlam em perre alguma. bem apreciada e confesso
Nada de açúcar, nada de que não lhe achei mau

oleo de oliva e r:ada de aspecto, Diante de uma

trigo, somente frutas e dessas 'macellartas' fiquei
vinho. a pensar como seria agra
Este é o quadro que se davel comer um bife dc

vê aqui, ás portas de Pi- egua "Víoletéira", um filé
za, onde fui encontrar a mignon de "ßendola", ou

população comendo cas- uma costela do cavalo
tenhas cruas ou assadas "Mochuelo", esses nora
e bebendo vinho. Não co veis bacamartes do nosso'
mem castanhas cozidas, turfe indigena, eles' que
porque pera isso necessi- tantas vezes me comeram
tariam de sal, que não pelas algibeiras. sern ob
existe, embora a Sarde- ter sequer um. "placée".
nha de onde provinha an- Teriam um destino mais
res da guerra, esteja ali glorioso do que se fossem
bem perto, ja em poder atrelados a qualquer car
dos aliados

roça, findo o tempo com
Mas os transportes es- pulsorio pera as corridas.

tão desorganízados e o
.
Infelizmente só come

que ainda resta � neces-
bem na Italia quem tem

sario pera as tropas que bastante dinheiro, pera se
se movem daqui pera ali
constantemente. .

suprir no mercado negro,
abastecido subterranea-As maçãs, as peras, as
mente e com abundancia.

uvas e alguns caquls, ja
na região do norte da Tos- Os pobres contentam-se

cana, completam o menu com as migalhas que Ihe�
I dos que eu chamei de es- caem nas mãos ou corri

pectadores da guerra. Em aquilo que a terra dadívo.

Lucce, em Pistole, em se e boa lhes dá sem res

Prato de Toscana ja exis trições e com pouco es-

te alguma coisa mais que forço. ,

comer porque a guerra A guerra tem desses
por ali passou sem prari- aspectos que felizmente'
car graudes estragos. os meus patrícios nunca
Cidades como Florença experimentaram.
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Agilaç'ão Polílica
na IIália

tativa de fuga do gene
ral Jacomini, que tam
bem responde a proces
so no tribunal especial.

A 'ltalia continua em

agitação politica, pare
cendo que o gabinete
Bonami tem que-ser mo
dificado.
A principal causa da

crise foi a fuga da pri
são onde se encontrava
aguardando julgamento,
o general Roatta e ten-

Gaitas Pianadas I
-

de 8 a 120 baixos

BANDONEONS

HARMONiaS - PIANOS
Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e ..Jazz- Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Peeam preços ao llepresevtnute:
PA U LO KOBS - SERRA ALTA _:_ (e�-S. Bento)
Caixa Postal, 59 - Linha S. Francisco - ôra. Catarina

Artigos pera à' páscoa?
SÓ na "Casa Real"

o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
De ordem do sr. Pre- da Comarca de Iaregué do Sul, Estado de Santa

feito Municipal, faço pu- Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.-
blico que até o dia 30 F a z S a b e r a todos os que o presente edital
de Abril do corrente ano, de primeira praça, com o prazo de trinta -50- dias
todos os proprietarios QU vítern, ou dele conhecimento tiverem, ou Interesser
ocupantes de terrenos

possa, que, findo esse prazo, há de ser arrematado
são obrigados, de acor-

por- quem maior lar:ce oferecer, no proximo dia 10
do com a Lei n. 53, de d Ab'l' 1 h d h f
24' de [unho de 1937 a:

e ri, as O oras a man ã, em rente as por-
tas do Edifício do Forum, o bem 'penhorado a

10 - Roçar as testadas Ricardo Maas, na ação executiva fiscal que lhe. mo-
das vias públicas muni-

ve a Fazenda Municipal, a saber:- ,cipais na distancia míní- 10.)-Um terreno sito nesta comarca, em Pedra
ma do 15 metros em d'Amolar, fazendo frente no rio Pedra d'Arnolar, fun-

, ambos os lados, não sen· d
-

do permitida capoeíra em
os com terras de quem de direito, de um lado com

terras de Carlos Marquardt e de outro lado com as
altura superior a 1,50 de Rudolfo Líplnsky, com a area de 125.000 merros
metros. quadrados, avaliado em Cr$ 2.000,00; cujo bem
2° - Limpar e carpir as constante do auto de .penhore e avaliação de folhas

valetas, drenas, sargetas, dos euros da referida ação . executiva,' será levado
carregas e ribeirões, em primeira praça de venda e arrematação ern has- 'Hnunel'em nestll folhllafim de darem escoa- ta pública, pelo preço de Cr$ 2.0 '0,00 (dois mil cru- U lIu
mento ás aguas. zeiros), para pagamento dos impostos devidos á Fa-

30 - Derrubar as arvo- zenda municipal. Assim será o referido bem arrema-
res frutiferas, uma vez tado por quem rnals der e maior lance oferecer, no PREFEITURA MUNICI-
9ue_ prejudiquem a pro- dia, hora e lugar acima mencionados, podendo oPAL DE ',TARAGUÃ
Jeçao do sol nas estradas.

mesmo ser examinado por quem interesse tiver, no Edi· ta I 'Ind..

' Reunt-das Jar�gu'a' S/A ..

40 -- Podar as cercas\ lugar Pedra Ij'Amolar, onde se acha localisado dito
vIva� em uma altura bem. E para que chegue a noticia ao conhecimento De ordem do sr. Pre
maXIma de 1,50 metros. de todos, se passou o presente edital que será afi- feito Municipal torno pu-
5� - Lançar. no mesmo xado ás portas do Forum, no lugar de costume e blico �ue dUI'ante o cor

dIa, os det!Itos e vege- publicado pelo jornal "Correio do Povo", que se ren.te mê� de Março, ar
taes da lImpeza, para edita nesta cidade. Dado e passado nesta cidade de recada-:"e na Tesouraria
dentr? dos. terrenos. nu- Jaraguá do Sul, aos dois dias do mês de Março do da Prefeitura Municipal
�a dIstanCIa nunca mfe-

ano de mil novecentos e quarenta e cinco. Eu, Ney dI" Jaraguá do Sul e na
rlür a 2 metros.. Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Perei- Intendencia de Corupá, o

deA6�e::f�m fIxa �e�á ra Oliveira - Juiz de Direito da Comarca. Está con- imposto s/ Industria.$ ,e
r s, por. o e forme o original,' do que dou fé. Profissões, relativo ao

sendo q�e a PrefeItura Jaraguçí do Sul, 2 de Março de 1945 I
1. Semestre.'

subvenCIonará por m.e- 5x2 O Escrivã _ NEY FRANCO .Não satisfazendo o pa-
tro exedente com 20 reIS,

o

gamento no referido mês,
quando em ambos os la- , fieará o cont.ribuinte su-
dos. nização de que trata o t?::::::::;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i jeito á multa de ,20.% so-
Aos infratores das dis- art. 5, da supra referida :: :: brA o

.

imposto no pl'Í-
�o:lt���� n�c����rt!��� r::�gUá do Sul, 8 de II Correio do Povo II ref::oa���ra��;adj���::I�
��p��!r��0�mC�:d5�'��in� MarçoJ8Ã.J9�� RUDOLF II Ave. Gelulio Vargas. 350 II m�et:�uraria da Prefei-
cidencia, além da inde- Fiscal- Geral

.r.! TelefoJiR�G:í -D�' ;utol, 19

!.;'.! �:: J�l1S�li,p�1 d��e J�;';� ===A=c=h=a=m=-=s=e á disposição dó's Senhores Acionis-
E d d SC· 45 tas, na Séde Social, os documentos a que se refe-

II ::S:NA�U::I\::��a II ;���ç� VOSGERAU �:m�r�rtd;9i9�Ö. decreto-lei n. 2627 de 26 de Se-

li Cr$ 25,00 II Tesoureir-o 3x2

11 DIR. RESPONSAVEL ii
ii A R T UR M Ü L LER !l

li ��
11 Mario Ta�:r�:d�RC. Mello ��
:: ii

H A , H
II

GI!:RENCIA:
l�

ii H tomereiol lido, H,
�.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::l)

PREFEITURA

MUNICI-IPAL DE JARAGUÁ SUL

EDITÄL
Edita! de p:rimeira

praça

Geraldo Ballock
ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

Beeita Reoreseotôcões· em �uolquer Hamo
DÁ-�E ':JIEltJI8FERJt]!otij <lC][A�

Rua Marechal Deod<iro da Fonseca, s/numero

Jaraguá do Sul -:- Santâ Catarina

..

t UMA DOENÇA ."AvlsaIMA
MUITO I'aRIGOSA .,.A"A A FA
MiLIA E "AftA A "ACA. COMO
UM aOM AUXIUA.. NO TRATA
MIENTO-DUSE G"ANDE P1.AGEl..O

U •• II

A .1"lua .. APltESENTA aoa
INÚM_ I'OItMAa. TAla COMO:

IUEUMATl....

I!Sc"óFUU18

P'I:ItIDAI!

MANCHAI!

.. ELIXIR DE, NOGUEIRA"
CONHIIICI_ HÁ •• ANO.

VIENDE__ _ TÖDA .......TE.

.

Im-

Assembléia' Geral Ordinária
Pelo presente ficam convidados os Senhores

Acionistas desta Sociedade, para comparecerem
á Assembléia Geral Ordinaria, a realizar-se no

dia 27 de março do corrente ano, ás 10 horas da
manhã no escritorio desta Sociedade a Rua Quin
tino Bocaiuva, nrs. 715/901, para deliberarem so

bre o seguinte:
Ordem do Dia

Fundação de Rod. Hufenuessle,.

1.-Aprovação do Balanço e con,tas do exer�icio
de 1944.
2.-Eleição do Oonselho Fiscal.
3.-Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 8 de março de 1945.

(ass,.) Hans ..Jordan
Diretor PresidenteAVISO!

A DIRETORIA

PARA FERI,DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
CC'CEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EX!STJU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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imposto de uma bicicleta vendida a Alfredo Butzke.
Idem, idem.
504-Ber.toldo

•

Junkers, brasileiro requer transferencle

imposto de um terreno vendido a Idalina F. Cartaxo
com area de 2,500 mtã.' sito a rua Domingos R. du
Nova. Idem.

,

505-Artur Eggerf, brasileiro, requer licença pera
construir um bungalow, em alvenaria de tijolos na

sua propriedade a rua Cel. Procopio Gomes de uli-
veira de acordo com a planta anexa. Idem.

'

280-Ricardo Kreurzfeld, brasileiro requer transferen
cia imposto de terreno com area de 74.260 mt2. sito
a estrada Rib. Grande da luz, vendido a W i I I y
Wackerhagen. Idem.

'

279-Guilherme KnolI, brasileiro requer transferencia

imposto de um terreno vendido a Alfredo Kluger,
com area de 71.550 mt2. sita a estrada Rib. Macuco
286-F�rminio Pasta, brasileiro requer transferencia

imposto de um carro de lavoura vendido a Carlos
Daren. Idem. ,

287-leopoldo A. Gerent, brestlelro.: requer transfe
rencia imposto de um terreno adguirido de lndusrrí
as Reunidas jaré\guá S/A. com erea de 50.000 mt2.
sito a estrada Caminho do Morro. Idern..
288 - Ferrnlnio Pasta, brasileiro requer transferencia

imposto de terreno vendido a Waldemar Rabello, c.

area de 5.000 mt2. sito a estrada Ribeirão da Molha.
Idem, idem.
290 - Bruno Keske, brasileiro, requer licença pare es

tabelecer-se com uma alfaiataria a estrada Rio do
Cerro. Idem, idem.
289 'Antonio Gesser, brasileiro reguer transferencia

imposto de terreno comprado de Leopoldo Schmidr,
com area de 25.600 mt2. sito a estrada Itapocú-Han
se. Idem, idem.
295-Henrique Volkmann, brasileiro, requer licença
pera estabelecer-se com uma alfaiataria sito nesta

cidade. Idem, idem.
293_;,:_Willi Bing, brasileiro requer licença para esta

belecer-se com uma serraria neste municipio a estra
da ltapocuslnho, idem, idem.

291-Procopio Pereira Lima Ir. brasileira requer, li
cença para estabelecer-se com uma loja de fazendas
e colocar uma placa na frente de sua casa sito a

rua Presidente Epitacio Pessoa, nesta cidade. Idem.
282-Anfon Zahler, alemão, requer licença para su

bstlruír uma parede de madeira por uma de tijolos
e um galpão nos fundos de sua .cesa sito a rua

Presidente Epireclo Pessoa nesta cidade. Idem. I

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANeORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

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

t emedios

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIRA
MINANCORA para o SI'U tilhinho.

E um produto dos Laborareries Minancora

- JOINVILLE

". Anunciem neste jornal ,I

528-Teia Lessmenn, brasileira, requer licença para
executar uma modificação em um terreno de sua ca

sa a rua Mal. Deodoro da Fonseca. Como requer.
327 -Reinoldo Uecher, brasilelro requer licença pera
construir uma casa de madeire, p/rnoradíe .

na pro
priedade de Emilio Gadotti, a Estr. lrapocú-Hansa.
Oomo requer. (

510-João Tosíní, brasileiro, requer licença pera es

tabelecer-se com comercio de produtos agricolas. Id.
309-0uo Lehmann, requer licença pera construir
uma casa de madeira para moredie em sua proprie
dade a estrada Ano Bom. Idem, idem.
308-Frederico Lavin, brasileiro requer licença para
construir um maosoleo na sepultura de João Mod
zensky, inhumado no Cemiterio Municipal da sede.
501-Frederico Lavín, brasileiro, requer licença para
construir um maosoléo na sepultura de G. Schulz,
'Inhumado cemiterio da sede. Idem.
506-Frederico Lavin, brasileiro, requer licença pera
construir um rnaosoléo na sepultura de E. Branden
burger, inhumada no cemiterio desta sede. Idem.
503-Alfredo Maas, brasileiro, requer licença pera

E' Oestabelecer-se com uma casa de secos e molhados
a estrada Itapocusinho. Idem.
500-José Waldrich, brasileiro, requer transferencia . , I

imposto de um terreno vendido a Alfredo Ehlert com O Doutor Ary Perei'ra 'Oliveira, Juiz de Direto

61000 mt2. sito a estrada Rio do Cerro.. Idem. da comarca de Ieragué do Sul, Esrado de Santa Ca-

299-José Mafezzollí, brasileiro requer licença pare, rarlna, Brasil, na forma da lei.. etc.
estabelecer-se com uma oficina a estrada Itapocuzí-

.

nho. Idem, idem. Pelo presente edital, com o prazo de trinta dies,
501-Ernesto Sohn, brasileiro requer transferencja cita a Gertrudes Benhardt, para os termos

imposto de um terreno vendido a Edmundo Fischer, de um protesto requerido por Bernardo' Grubba, nos

com area de 5.000 mt2. siro a estrada Itapocu-Hansa termos da petição adiante transcrita, e' seu respetivo
Idem, idem, idem. despacho:--PETIÇÃO INICIAl:- Exmo. Sr. Dr. Juiz
302-Paulo Eiching, brasileiro, requer transferencia de Direito. BERlWARDO GRUBBA, brasi

imposto de um t�rreno vendido a João Wuerges, com leiro, casado, industrial e comerciante, domiciliado e

area de 156.090 mt2. sito a estrada Francisco de residente nesta cidade, por seu procurador bastante,
Paula. Idem, idem, idem. o advogado que esta subscreve, vem muito respeito-
297-Frederico Koehler, brasileiro, requer licença p. samente, expor, alegar e requerer a V. Excia., contra

estabelecer-se com engenho de aguardente êI estrada Gertrudes Benhardt; alemã, domiciliada e residente

Itapocusinho. Idem. em São Paulo, .de estado civil e profissão ignorados
298-Henrique Schmelzer, brasileiro, requer licença pelo suplicante e Àrnoldo L. Schmilt, brasileiro ca

para estabelecer-se com uma alfaiataria a. estrada sado domiciliado e residente nesta cidade,-industrial,
Itapocuzinho. Idem. o qu� segue:-- Desejando' efetuar a venda de um

296-Germano Pieske, brasileiro requér baixa impos- terreno que posSue nesta comarca, á Estrada !tapo
to de um engen'ho de açucar a estrada jaraguá por cusinho, lote n. 1956/1817, com area de mais ou me

não desejar continuar mais neste' ramo. Idem. nos 174.000 mts2 e limites com o rio Itapocusinho,
295-Manoel Adriano, brasileiro requer transferencia terras do Dominió Dona Francisca, de Julio lucio e

!Pfeffcu[lillIra MlillrrnllCU�(dlll ��
J2lnQ21gllllál �® �lill�
Requerimentos Despachados.'

Em 5-5-45

I TAL

Eugenio Bolomini, mas não podendo fazer no mo

mento, dada a sua qualidàde de alemã, ajustou com

o Suplicante fazer-lhe dita venda si e tão logo desa
parecesse o ernberge legal. Baseado nesre ajuste, e

com o assentimento de Gertrudes ßenhardr, adquiriu
o Suplicante por compra de Morgenio Ribeiro e sua

mulher, a posse antiga, diversas benfeitorias, cons

truções, plantações e tudo o mais que os mesmos

tinham sobre o terreno acima referido. logo em" se

guida o Suplicante forneceu á promitente vendedora,
por conta do preço respetivo, algum dinheiro, me

lhorou as construções mencionadas, fazendo outras

novas, e aumentou consideravelmente as benfeitorias
e plantações, fazendo pastos, cercas e plantando ca

nas, bananeiras, etc. Alem disso, como ja tivesse
com o compromisso de venda feito por Gertrudes
Benhardt, garanride uma margem do Rio ltapocuzi
nho, quiz O' Suplicante .aproveltar a força hidraulica
do mencionado rio e com este fito orgezizou a S.I.I.L

que adquiríu mais terras marginais ao rio em rele
rencia. Acontece, porem, que, segundo consta ao suo

plícante, Gertrudes Benhardt contratou agora a ven

da do mesmo terreno com ARNOLDO SCHMITT, a

quem deu uma procuração, pois que, na edição de
26 de agosto p. passado do jornal local 'Correio
do Povo", consta o seguinte HAVISO". Na qualida
de- de ' procurador de D. Gertrudes Benhardt, proprie
tarte do lote de Terras N. 1956/1817, sito no lugar
ltapocuzínho, nesre municipio, venho avisar que é

expressamente proibido, no dito terreno, derrubar e

puchar madeires, fazer roçadas, cercas. tirar forra

gens pera animais. Ficando os Infratores responsa
veis pelos danos que se verificarem. Iaragué do Sul,
25 de Agosto de 1944.- Arnoldo L. ôchmítr. 5x1".
Assim parece evidente que Gertrudes ßenherdt não
tenciona cumprir os compromissos assumidos com

o Suplicante, O' que causará a esre um elevado pre
juizo, superior talvês a Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil

cruzeiros), Vem, pois o Suplicante, com a, devida
venia e pare conservação e ressalva de seus direitos

protestar efetivamente como ora protesta, proceder
judicialmente contra a Suplicada, si esta deliberada
mente não cumprir os seus compromissos, ou quem
de direito, pera que responda pelo que for de justi
ça. Nestes termos o Suplicante requer e citação da

Suplicada, por carta precaroria pare a comarca de
São Paulo, no Estado do mesmo nome, assim como

a de Arnoldo L. ôchrnírr, nesta comarca .. Requer ou
trosim, que se publiquem editais que contenham o

inteiro teor deste protesto, na forma da lei, pelo pra
zo minirno de vinte dias : e máximo sessenta dias,
pera cíencía de terceiros, pera que estes, não' ve
nham mais tarde alegar ignorancia, e, assim se pre
valecerem da boa em transacionarem a respeito do

terreno', em referencia com Gertrudes Benhardt ou

Arnoldo L. ôchrnírt. Pede meis que, preenchidas as

formal idades legais, lhe seja o processado devolvido
independentemente de traslado, pera servir de docu
mento. Com o valar de cr$ 1.000,00 pare efeitos fis
cais. N.T.P.D. Jaraguá do Sul, 11 de Setembro de 44

(assinado) Paulo Medeiros. CÇ)m a data 11/9/44, re
petidó cinco vezes. Coladas cinco estampilhas esta

doais inutilizadas. Acompanham a presente os se

guintes documentos: a}-rum instrumento de procura

ção outorgada' a flS. 9 do livro 18 no CartoriO do
Tabelião local. b)-Uma publica forma de uma de

claração firmada Dor Gertrudes Benhardt. cl-Um
re'cibo firmado por MorgeniO Ribeiro e senhora. d)
Uma ratificação· do recibo retro-referido. e), Prova
do pagamento da taxa judiciaria. f) Um recorte de

jornal com uma declaração firmada por Arnoldo L.
SchmHr, na qual dei o despacho do teor seguinte:
Despacho:-A. Como requer. Em 15/9/44. (Ass.)
ARY P. OLIVEIRA. E para que chegue ao conheci
mento de GERTRUDES BENHARDT,
mandou o doutor Juiz de Direito passar o presente
edital, que será afixado ás portas do Forum. no lu

gar de costume. e publicado pela imprensa. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos deze
nove dias dó mês de Fevereiro de mil novecentos e

quarenta e cinco. Eu Ney Franco, Escrivão o subs
crevi. (assinado)-Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direi
to da comarca."-Está conforme o original do que

I
dou fé. Jaiaguà do Sul, 19 de Fevereiro de 1945.

O ESCRIVÃO: NEY FRANCO

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

(Sob Administração do Governo Federàl)'
\
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Uma linha completa de MOTORI::S nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. ,50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
,220 Volts, 50 ciclos.

_...11118. 81 11181,ie
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,

conjugadas com motores mo.nofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
serVIndo até 50 metros de profundidade.

Artngo§ IE�etrnc(Ü)§ �allra (()) �ar
Sortimento completo e variado de ,LUSTRES. OASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações' de luz e

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com pr�steza a Il,qalquer
pedido de instalação de luz e força.

-

I
'

Material Escolar·
tem sempre em stok
LIVRARIA AVENIDA

•

I
I
I
I

_.

. BAR CATARINENSE
OFERECE AOS SEUS AMIGOS E FREGUESES

GRANDE SORTIMENTO EM

Frios, Salsichas, Presuntos, Bonbons finos; Chocotates,

Bebidas, Sorvetes, Moranguinhos com nata, etc. etc.

IlCAFJt;® A FODA A JIB[ORA

IE.PIII Me91B.811

•
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PASCOA!!!
o maior sortímento de CHOOOLATE,
MASSA-PAO, OVOS E COELHOS DE
TODOS OS TAMANHOS, importados
diretamente das melhores fabricas do
• paíz, V.S. encontrará na

CASA REAL,
defronte ao "CINE BUHR".

Verifiquem á exposiçäo, .

uma infinidade de ARTIGOS DE MADEIRa.
Acha-se ·á vendá o afamado doce de

leite "EMBARÉ"

_.. Tambem acaba de receber um

grande sortimento de Sementes de

Hortaliças, novas e garantidas.

CALCADOS
,

1'-1 ft G 0----
SÃO OS MELHORES

-

E MAIS BARATOS

Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos· SIA.

JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

Caixa Postal, 11
................................._ � ...........•........................

.._---------------_..
!!!!!:::!!:::!:!!!!::!!::!!!!!!!!!:::!::!!!!!!!::::::!!!!:!:::!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!::!!
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Banco IndlJstria e ComerciO
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO .6.000:000,00.

AGÊNCIA

"araguá .do Sul

.,.

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

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

LUIZ DE SOUZA.
.

ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

ESTOFARIA "CRUZE.I RO" Chervrolet1938
Vende-se uma limou

sine com quatro portas
e porta, por vinte e dois
mil cruzeiros. Ver e tra
tar diretamente com o

proprietario á Rua CeI.
Procopío Gomes, 549 nes
ta cidade.

N_os apreciados_moveis "Cruzeiro", o presado amigo- encontrará os meios indíspensaveis para harmo
msar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de

jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans 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. Mal, Deodoro da Fonseca, 319 - Fone 22

Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 136. - J A R A G U Á D O s U L acaba ele receber \
::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::-.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

--- - -
. Ti ogralia Avenida :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::.:::::::::::

r�@!'®@!'®@!'®@!'®@!'®@!'®�@!'®®!'®�'
P

,Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

�. Tosse Asma Bron-quite Reuquídãe Restrl'ados e � E!!l!iiEU__1I .1EIII!5EiII!!!llI!!E
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIA8 DE SENHORAS E

(@f'f'@JI--ICRIANÇAS,
DOENÇAS INTERN�S E TROPICAIS,

� TODAS AS MOLESTIAS DO HPHRflHO RfSPIRHIÓRIO �
- A.RROZ m _ Ele��t�i�A:d:�M�di'ca-

�(@
-

Encontrarn alivio irnediato corn o uso do �@) i
. EM I Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

I n C O m p a p a v e 1
· . I, CASCA 1.11.. Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

III -RAlOSX-

I Peitorill de Oogiro Pelolenle II comP::�:';d::lqu.r I �"�;,;lt;�!;;�,��,,,;:���;�;:���,�,,,�,
I o PEITORALMAIS CONHECIDO NO BBÁSIL I fßgeB�1 RHU ltda. II ==B;;::d';;;'=N';�'i�;:;;i�"
��6\\!1R\ta\!�I;:\\! lR\iM!18\1;:\\!18\iM!18\1;:\\!18\ta\!18\r.:\\! 18\1;\\! IR\� !t.=\\G\'\! IR\�P- I . .

;&���������'S,�,S'''�:����\SfIt 'i=m!i!!I!:E'!:!i=U5E;;i; Acha-se uma a venda--Inform. na 'I'íp, Avenida

4 %

5 %

6 %

Rua CeI. E. Jourdall, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «IN C O ')

M atriz: I T A J A Í
FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do

Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas .•
SUB-AGENCIAS EM: Indaial, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Concordia, Gaspar, Taió .Urussanga e

Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulos de expor

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

quaisquer importancias '10/0
Com aviso previo (retiradas diarias até

1.000,00)
Depósitos Populares -Limitados (até 10
\ mil cruzeiros) depósitos iniciais a

---------- partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

Artigos de madeira ...
Trabalhos finos e de

I aperfeiçoado acabamento,
tem sempre em estoque a

Casa Real
defronte o Cine Buhr

3 %

figurinOl
OODO",

OS juros são pagos ou capitalizados semestralmente

�
A economia é a base da prosperidade

Deposite as suas economias no

e uma bela coleção BUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

de livros iatantis H O R A R I o. - Das 9,30 äs 11,30 e. das 14 äs is
Sabados: Das 9 ás 11,00
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Amanhã no tapete verde do Baependi
o espepado e sen.$acioD.al topneio comepcial e gpande :festa populap

Hontem passou a data
natallcla do dr. Luiz de
Souza, ilustre advogado e

destacado elemento social
deste municipio. _

Ás grandes manifeste
ções de rlgosllo que lhe

CORREIO DO POVONolicias 'Sociais
Dr. Luiz de Souza Aniversarios

N. 1.266

cia, casa parochial e o

salão Cristo Rei em cons

trução, ai estão pare ates
tar a benemerencia da sua

vida e passagem por esta
cidade.

.

I
Nossos cumprimentos.

RUA VISCONDÉ DE TAUNAY N. 185

�""""",,""""••I"""""""�

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
Rua Mal. Floriano n. 1.52 - JARAGUÁ

C!inica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
. Indutoterrnia - Bisturi-detrico - Electra-cauterização

� Raios Intra.vermelh�s e azuis. I

Hustrin ccíu em poder dos russos
.

Moscou-Os russos capturaram Kustrin, objetivo esse que fecha as vias á capital alemã

da elA.· WETZEL INDUSTRIAL - Jeíavíle (Marca Registrada)

o SABÃO

"Virgem Bspecíclldnde"
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez
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