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Notaveis melhoramentos in-

trodusidos nas oficinas des-

S3 nossa colega, com a aqui
sição d� uma linotipo e uma

impressora "Marinoni"

HONORATO TOMELIN
Está mais uma vez de pa

rabens a nossa colega "A NA

çÃO", da visinha cidade de

Blurnenau, que circula sob a

orientação do nosso diretor

jornaista Honorato Tomelin.

E' que conforme havia prome

tido aos seus Ieitores ,acaba de

ser montada em suas oficinas,

encontrando-se, já, em 'fun

-cionamento, uma moderníssima

máquina linotipo, recentemen

te adquirida na Capital da Re-

tor, que, levando avante o seu

do idealizado pelo nosso dire

invejavel empreendimento pre

-tende faz�r daquela nossa cole

lega o maior orgão da impren

citações.
Convém frizar, para dar um

melhor significa tivo á arrojada

empresa do nosso· diretor, que

a linotipo que vem de ser mon

tada é a primeira máquina des-

_ se tipo adquirida em Blumenau.

Estamos certos que sob a jovem

e dinarnica orientação do jorna
lista Honorato Tome!in, "A

NAÇÃO" em curto lapso de

tempo conquistará a posição a

que é destinada, motivo porque

os que nesta tenda de trabalho

que mourejam a seu lado senti

mo-nos orgulhosos em apresen

tar-lhe as nossas sinceras feli

Ia catarinense ,

publica.
Ao par -da montagem dessa

máquina, tambem está sendo

procedida de uma possante im

pressora "MARINONI", com

capacidade de impressão de

oito páginas de cada vez.
,

Tão logo escta seja montada,

"A NAÇÃO" passará a circular

diariamente, conforme havia si-

Dentre as inurneras su- Conselho Nacional de Geo- a seguinte: <Jaraguassu

gestões, apresentaäas á grafia para essa sujestão, Jaraguá - do Morro Ja

esta folha, destaca-se, a sem duvida uma das ms- raguá - e assú - alto,
que foi enviada pelo nos- lhores até agora apresen- grande. sendo o Jaraguá

leitor sr. Leopoldo Reiner tadas. o mais alto dos montes

e que é «Itajára. Deriva- Grande numero de lei que circundam a cidade,

do de dois nomes que es- teres, nos tem escrito, opino para que seja dado

tão profundamente lig a- aplaudindo e aprovando ao municipio o nome dé

dos à nossa região, incon o alvitre apresentado pe- Jaraguassú.
testavelmente, Itajára, não lo sr Leopoldo Reiner, Do er. Rodolfo Fischer rece-

bemos a seguinte carta: \
só pela sua sonoridade, o que vem demonstrar que Tendo acompanhado as díver-

mas tambern pela lembran- estamos com a razão,quan- sas sugestões publicadas nestes,

ça dos. nomes do vale do do afirmamos ser «Itajára> jornal tratando da mudança do

rio que banha a nossa ci- a denominação que me- �ome �este municipio, apro�eito

dane e que Iertilisa todas lhor substituirá o antigo
esta a�Inl de apresentar a minha-
sugestao, que e "jARAGUAÇC"

as terras do municipio, e .Iaraguä. Como é evidente, a denomi-'

do monte que magestosa- Recebemos no decorrer

I
nação acima é uma abreviaçãol',

mente assinala, como mar- da semana ultima 00 sr. de "Jaraguá-assú", ou seja "Ja }�

co natural, a séde do mu- João Silva uma carta em ra�uá. g_r�n-d�" em tüpi guaran_:y,.'�,,-:
,

. cuja sinificação é bastante expns=»

nicipio, é O que, a nosso que nOR sugere o seguin- siva para demonstrar 08 desejos.

ver, parece ser o rnais te -

, Para substituição do de todos aquêles que sincéramen:

apropriado. nome deste municipio: te desejam um ]araguáçú à altu-.

Outros muitos, tarn m r «Jan'it - espécie de Pal- ra dI? dese�volvlmento geral do
..

Brasil, e CIrande sob todos o

se prestam, perfeitamenta merra muito comum na ponfos de vísta-

mente, entretanto, queren- Flora Brasileira. Do sr. Sem outro objétivo firmo car

do externar a nossa opini- Alfredo Krause recebemos dialmente. -- G. Roàolto Ftscbec

ão, julgauio nos 110 dever

de chamar a atenção do

TDrn�io -'d� XHDft[Z,
�I ��atrll r�u�r��i

ra� �am��

Consoante, haviamos prometido em nessa nu-.

mero anterior, publicaremos hoje, a colocação dosi

concurrentes ao premio oferecido pelo Clube Aimo

ré, ao primeiro colocado no torneio de Xadrez, que

sob o alto patrocínio daquele Clube, estä sendo'

disputado pelos apreciadores do jogo ciência. -

E' a seguinte a classificação até o dia 14 p:p:

CONCURRENTES PARTIDAS PONTOS,
JOGADAS GANHOS

17 15
14 10
9 9
14 61/2
10 5
10 41/2
8 4
6 4
7 4
8 3
8

. 2
6 2
7 2

5 1
5 1

·7 O
1 O

6 1

Festejou dia 9 ultimo o

seu aniversario natalício a

Exma. Snra D. Beatriz Pe
derm-iras Ramos, ilustre

presidente da Legião Bra
sileira de Assistencia em

Santa Catarina, e esposa
do Exrno, Sr. Dr _ Nereu

Rarnos. dignissimo Inter

ventor Federal no Estado

Dama de exelsas virtu

des, a ilustre aniversarian

te cujo espirita humanita

rio e patriotico se tem feito

sentir exuberantemente em

todas as instituições de
carater social que operam
no Estaoo, foi naquela da .

ta alvo -das mais significa
tivas dernonstrações de a

preço e simpatia.
Correio do Povo, ao re

gistar o seu aniversario

presta-lhe a sua respeito
sa homenagem.

Ten. L. Herbster
Dr. A. P. Oliveira
E Sprung
W. Mueller
Dr. Mazureehen
H. Zahler
A. Mueller
D. Marcato
L. Gomes
Dr. F'. Cardoso Jr.

. H. Westphalen
B. Grubba Filho
E. Doubrawa
R. Fischer
E. Junkes
W. Buhl'
E. Amaral
R. Hufenuessler

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A direção geral do Torneio, levando em

a impossibilidade do termino do turno, até

20 do corrente, houve por bem adia-lo por

que será previamente anuneíada.
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aleria
A Casa mais com�leta da Cidade de Joinville

l�1lll(21§ e (Crll§�2tll§ IlliédlCn(l1)Iffi21ll§ e e§=
Q

.

tral1I1lgenr�§� Yu�rJl)§9 V2l§�§9 ([])�]t��§
�e Prau 1EQ1)�jvn21lI1l2l e met21�' g21�Val=

mln§(dl��p AlRlIli�O§ _.rA\��A

I?h�IE§1EN1[IE§ IEOO Geral.
,

�cÇb��
.................

�
..

� mai� C�m�IBta ����ã� U� arti��� �ara H�m�n�J
([)OOOlQ §IE�KA\rw:

Camisas, Ohapéos, Gravatas. Oasemiras, Linhos, Oalçados, Meias,
�����������......,��...,��

Ointas, Suspensorios, Ligas, Oami::3etas, Pyjamas, CapaR, etc. etc.
��������

���.......v���

Brinquedos-
o mais variado Sortimento da

Praça, Tricicles-Bicicletas-Re-

mos -TÍco·Tico Bonemls--Brinquedos de folha e de madeira, etc.

Artng((J)§ ]p)211r21 }E§]p)((J)rte em Ger21�

aG�lta-�� �ual�u�r �11��m�nUa,

forrw��nora U� touo� OS Glu��� na L' J. O.
--------000000-----

GUERIA P RINCIPE................aa...../
....

não Custam I \7aiem !
. ,

,

fflirôlãtärfMEDlcoDl0rOl!riol ESPO'R'YE
Cirrugia Partos, 'MoJestias de Senhoras e Crianças, Doenças í1ll!mílßI'

/

.

- Internas e .Tr.oPicais, Doe�ça.s da Péle -

.

1:.1

p' RTH ENON
-. Eletricidade Médica -' confessam'A "",

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Ga1vanocauterio Para
.�

Raios Ultra. ViOJRetaal.sosexlnfra Vermelhos. ZURIQUE (A. N.; - A ara,nae'nse
E�issora Alemã contestou I

.

.

' ..

Diretor Mêdico do Hospital 'Säe José" hoje que as tropas alemãs REINA GRANDE INTERESSE NOS MEIOS FV-

_ Atende Chamado a Qualquer' ruora estão 'recuando na frente TEBOLISTICOS JARAGUAENSES
,..

.......,._,._.._. ...............�......."..,...
......."..,......,.._."....,...",.,,_.

central italiana
.

- lf

,
.

.à. ?0.nvl�e da A..A. Br�-I de futebõl no tap�t�EIl\e.r'

N • 75O
SII, visitará esta cidade a de da A. A. Brasll'.�;

22 do corrente a luzida
; ii;

embaixada do internato G
'>,

do Ginasio Parthenon, de O remio i�Es-
Curitiba, chefiada pelo portivo ··lo�,'�1
distinto professor Mario

Bassoi, técnico do educa- irá a São Bertto
ção física daquele educan- tl

daria. /
Pelo trem expraSSlQ se

Os visitantes vêm á es- guirá amanhã a vi'§_1Qha
ta cidade afim de dispu-

cidade de São B!i'l1,Vb, o

tarem duas grandes par
possante esquad�fio� do

tidas amistosas, á 23 a
G. E. local que la fS61 en·,

.

S I B h contrarão com o fort.e con-

noite uo a ão u f', uma junto do Bandeirantes ern
partida de Basskot ball, e ,"',

'
.

a tarde 24 um encontro umagrande partida' arnis

tósa.
A rapàziada gr�lTlista

fica convidados pa.P'���com·,'í J'

parecerem arnanhãsás 7,30,
em sua séde afim�d.ß tra
tarem assuntos -s.:ôbfe 8 .

partida.
�

Exclueiuameru» p u.ra mo iestio. de olhos, o uuulos,
naris 'e garqallf.u.

LJispõe de aparelhos os mais modernes para exame de

sua especialidade.
Richlin. Rua do Príncipe. Fonp, j34. JOINVILLE �

oooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooo

C R E O I TOM Un O P ß [ O I A l
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elFUNDADO NO ANO DE 1914

O maior e mais acreditado clube àe

Sorteios do Estado

FLORIANOPOLIS

RUA VISOONDE DE OURO PRETO, 13

Resultado do 453' sorteio realízadn no dia 4 de
Outubro de 1943

CADERNETA N' 2.656

Decreto-
Fixa a taxa do imposto sôbre vendas e consignações e dá

outras providências
O Intervcntor federal no Estado de Santa Catarina, na conforn..ri

d ade do disposto no art, 5. do decre-Iei federal n 1.202. de 8 de abril de

1939, e devidamente autorizado pelo senhor Presidente da República
Decreta:

Art.!. - O imposto sôbre vendas e consignações fica elevado de

1.40./, (um e quarenta centésimos por conto) ou seja Cr$ 14,00 por Cr$ 1,000,00

sôbre o .valor da venda ou consignação, sem distiucão de procedência desti-

no ou espécie de produto:
'

,.

Art 2. - Ficam isentas do imposto sôbre vendas e consignações � t' �'Ias oper-ações de vendas ou consignações dos pequenos produtores, assim d e- on, IQ ro 1\11.
finidos os que tiverem produção anual inferier a e-s 5.000,00. UH l) •

Art, 3. - Êste decreto-lei entrará cm. vigor na data da sua publi- I Artur MueJler Escrivão e Ofi-

cação, revogadas as disposições em contrário. cial do Registro'Civil do t: Dis

Palácio do Govêrno, em Ftor ianopolis, 10 rie março ds 1943. trito da Comarca de Jaraguá,

NF.RÊU RAMOS
Estado de Sta. Catari_na,.Brasil .

.
.'

faz saber que comparecerar;n

Orlando Brasil no cartorio exibindo os doeu-

Ivo d'Aquino rnentos exigidos pela lei afim-de três de janeiro de mil !1C);Yecentc.,·"

Artur Costa Filho se habilitarem para casar-se:'
I\"�? "

Antonio Carlos Mourão Ratton
• EpITAL N° 1175

c dezesete, domiciliada ifj�,esident�
.

JOSE' VENANCIO ZEFERINO
rx ste dsitrito cm Rio s�rl;?, �c:nd.,

<: MARIA DA SILVA' filha de Walter .Paupitz ';:·d.� 01.[>,1

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
�.. Paupitz.

. ,f'��

nasceu em Itajai, em dezoito_de de- Jaraguá, 12 de Outubr;:�d� 1943.

TABELA DE CALCULOS PARA. O PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE zembro de mil novecentos e oito, E�ITAL n: �177 I

VENDAS E CÖNSIGNAÇÕES (BASE 1,40./) .
domiciliado- ej residente neste distri- Henrique Peretrá" ile Mi-.

-, to em Ribeirão Grande do Norte, randa e Elzidia Gonçalves.

I 00001 I I I
'

I I I I sendo filho de Venancio Zeferino e' Ele, brasileiro solteiro,
1 , 200,00 300,00400,00 500,00[600,00 700,00 800,00 900,00 dc Angelina C Zeferino. operario nasceu ero Para!i

I I I' I I I I
.

I I Ela, brasileira, solteira, lavradora, em treze de dezembro de

nasceu em Jaraguá eil) catorze de mil novecentos e Óito. do

junho de mil novecentos e cator-
miciliado e residelilt� neste

Z", domiciliado e residente neste
distnto em Estrada, Itapocú

distrito em Ribeirão Grande do sendo filho de . Placido P ..

Korte,. sendo filha de Bernardino
de Miranda e de ,.Maria da

do' Silva e de Deolinda Moreira. C de Miranda.

Jaraguá, 11 de Outubro de 1943. Ela, brasileira;' solteira

EDITAL N.o 1176
domestica. nasceu em joint.

WALTER FORSTER e IRMA' vile em primeiro d.e setem-

P/.UPITZ.
bro de mil novecenlos e

Ele brasileiro solteiro lavrador
vinte e dois, domiciliada e

n:\,ce� em Jara�uá dn 'quinze d� residente neste ?i�frito eI?
I�laio de mil novecentos e catorze,

Estrada ltapo�u, sendo ft

domiciliado e residente neste distri.\lha de V�ro�co B Gonçal·

tf' de' ltapocú, Hansa, sendo filho! vGes el e. odesttna �.
1 H' F L' R I

onça ves.
.

(,e ennque orster e U lza

j
•

2 1 . 43
Forster.

aragua. 1 - 0- , I

Ela, brasileira, solteira, lavrado·· Arlur Mue1l8r'_Esct'ivâ�'

Foi contemplada em mercadorias,
. moveis e teci

dos .no valor c!e 6 mil e 250 Cruzeiros (Cr$ 6 250.00),

a caderneta N' 11.431 pertencente á prestamista PAU·

UNA PEDRINE TABOS residente em Flortanopojis

BONIFICAÇÓES em Mercadorias

No valor de Cr$ 30.00
/

4682-Lidio Souza. Lages
4889 c Luiz Gavioli, Rio do Sul
15935-Guilda Lon, joinville
12034- -Licio José, Florianopolis
'3239-Zina Florentina, Bananal

1303.0 - Pedro da Rosa Saco dos Limões

11488-Hercilio josé Prudencio Barreiros

1797()-Olavo Puzinsky, Brusque
6:i10-Ana Nicolich Livramento, Florianopolis
2734 - Alba B Souza, Cangueri

No valor de Cr$ 20,00
10637-Roberto Schidt, Fiortancpolis
6139-Maria de Lources Aguiar, Saco dos Limões

5816�Eduardo Domingos dos Santos, Itajai
17589-Lavinin' e Elza de Souza, [oinvile
11797 - Wilson Edor Graf, Itajai
0852-KicardO' Krieger, Hansa
2719-·Marcos José Dutra, Saco dos Limões

9240-Cipriano Maria Jaques e Cia., T ijucas
13900-José Scois, Roàe-io

.

6415-Pedro da Silva, Barreiros

No valor de Cr$ 10,00
15528-Eugenia Belinha Florianopolis
6092 - Edison e Selma Veiga, Fpolis
15627-Milton Brasil, Trindade
17l23-Jose e Maria Tomaz, Rio Vermelho

100�5-Aoesto TinHa, Tubarão

1799-Giberto da Silva Pereira, Fpolis
1086- Marja Andrade Rodrigues, Fpolis
ICJ711- Edi Maria Silva. Brusque
4882 ··Alnido Alcantar, Itaiai
14873-0livia Costa, Itajaí

Insenções de pagamento por 5 sorte]os
3528 - Maria Martins, Mafra

0802 - Gaspar joão.Reis, Moura
16153--Maria Gloria Dloury. Brusque
10260- jose joaquim Silveira, Major
14426-=Rosa G Santos, Rio Negro
11f\51-Antonio Simplicio Martins. Florianopolis
1774-Maria da 'Silva Cardoso, I:..agôa
11825 Maria Hipolito, Hansa
Ol80-Francisco josé Pereira, Guarda-Cubatão

14285-H'.!nrique Brantz, Massaranduba Centçal
Florianopolis, 4 de outubro de 1943.
VISTO joão Pedro de Oliveira Carvalho

Fiscal do Coverno Federal
PROPRIETARIOS

.J. MOREIRA & C1A.'

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OO

,

Tesouro do Estad'o de Santa Catarina

Cr$

C $ 10 °até r ,7 .10 1,50 I 2.90 4,30 5,70 7,10 8,50 9,90 11,30112,70
de 10,80 a

. 17,80 0,20 1,60 3,00 4,40 5,80 7,20 8.60 10,00 11,40 12,80
da 17,90 a 21) 00 10,30 1,70 3,10 4,50 5,90 7.30 8,70 10,10 11,50 12.90

rie 25,10 a 32,10 0,40 1,80 3,20 4,60 6.00 7,40 8,80 10,20 1160 13,00

de ,32,20 a 39,20 0,50 1.90 3,30 4,70 6,10 7,50 8,90 10,30 11,70 13,10

rle 39,30 a 46,40 0,60 2,00 3,40 '4,80 6,20 7,60 9,00 10,40 11,80 13,20

de 46.50 a 53,50 0,70 210 3,50 4.90 63O 7,70 .9,10 10,5() 11,90 13,30
dp 53,60 a 60,70 0,80 2,20 3,60 5,00 6,40 7.80 9,20 10,60 12,00 13,40

de 60,80 a 67,80 0.90 2.30 3,70 5.10 6,50 7,90 9,30 10,70 12,10 13,50
de 69,90 a 75,00 1.00 2,40 3,80 5,20 6,60 8.00 9,40 10,80 12,20 113,60
de 75,10 a 82,10 1,10 2,50 3,90 530 6,70 8,10 9,50 10;90 12,30 13,70

de 82,20 a 89,20 1,20 2,60 4,00 5,40 6,80 820 9,60 11,00 1'2,40 13,80
de 89,30 a 96,40 1,30 2,70 4,10 5,50 69O 8,30 9,70 11,10 12.50 13,90

de 96,50 a 103,50 1,40 2,80 4:20 5,60 7,00 8,40 980 11,20 12,60 14,00

NOTA: - A presente tabela contém os impostos a pagar sobre

ope!'açõ:s ?e v�llor alt� Cr$ 1.003,5�. A linha',horizontal da tabela na parte su

perior, Indlca o valor em cem cruzelrOs e a la. vertical a fração de cem cruzeiros.

Tendo se o valor da transação sobrl'l a qual se quer calcular o im

posto a pagaI' encontra-se êste no cruzamento da linha vertical dêterminati

va do valor em cem cruzeiros com a horizontal da fração de cem cruzeiros.

Assim se o valor for de Cr$ 954,50 o imposto a pagar será de Cr$

13,40 pois que o cruzamento da linha vertical Cr$ 900,00 com a horizontal

Cr$ 53,60 a 60,70 determina Cr$ 1340.
Por esta ta bela poder se-á calcular o imposto sobre valores de mais

de' Cr$ 1.000,00 até Cr$ 10.000,00 na for'ma seguinte:
ValÇlr Cr$ 9840,00 - Cr$ 9.000,00 (10 x O imposto sI Or$ 900,00) Cr$ 126'00

840,00 : : ::.................. Cr$ 11,80

Cr$ 137,80
Observe qu� com a adoação da tabela em referéncia, ficam supri,

nados os minirnos, até aqui adotados, tanto para vendas a vista, como para

vendas a prazo
'

• .

_

<o.rganizada na Estação do Expediente do Tesour'o do Estado, 12

de setembro de 1943 e aprovada pela Secretal!ia da Fazenda). (Oficio n. 5.305,
de 14 de setembro de 1943).

.

G ru � n E s G'� I a r II� � � n'n Ba [i s ta"
Encerramento

.

da Semana da C�iança
. Com o ellCerl'amento da semana da êriánça, o

Grupo Escolar acima, levará a efeito amanhã, do

mingo, em seu pateo com inicio as' 9 ho'tas uma

festa popular a qual constará de Rifas, Tiro ao Alvo,
Pescaria. Churrascada.," Bebidas Café etc. '.,

.

,'8ôa Musica
Hemonstração de educação física, a jogos di

versos Mm destribuição de premios aos nncedores .

A Comissão organizadora pede o compare-

cimento de todos.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de Leilão EDITAL DE PRIMEIRA PRACA
�....,....""..������

asa Santé Branca
ANDRE' MARTINS

Tecidos das melh res fabricas do País

Clínica de Olhos . Ouvidos - Nariz - e - Garganta do

iCoDi�to� ...��o!!�!:;!co n���de StL •
Catarina e Paraná.

«Rua jeronymo Coelho 42 (antigo Hôtel Weiss) �
....

.J
.......o_I_ß..;.,vlll. m

Edital de primeira
praça

CO Doutord Ary] Pereãira EOlitvedirad' jUSiZ tdeC Dtir�ito ° Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de. Direito a Doutor Ary Pereira.

.

da ,omarca' e ara�u, s a o e an a a arma, d� comarca de jaragu ;, Estado de ßanta Catanna, Bra or
.

j' d D' it d

Brasil na forma da lei etc stl na forma da lei etc,
,Ivelra, UIZ. e ureito a

, , .' FAÇO SABE'R t d '

Comarca de Jaraguá, Esta-

FAÇO SABER a todos' os que o presente. ..

a o os os que o. presente do de Santa Catarina, Bra

edital de leilão, com o prazo de dez (10) dias virem ��lta\1re pnmetra praça c�m o pr�zo, de tn.nta. (30) sil, na forma da lei, etc.

ou dele conhecimento tiverem ou interessar possa, que lias em,?u dele conheclme�to tiverem ou interessá. I Faço Saber a todos que

Iindo esse prazo hão de ser arrematados por quem pos,sa, que h�do esse pr�zo hao de- ser arremat�dos o presente edital de prl

mals der e maidr lance oferecer, no dia 22 do correu-
por quem mais de� e m�lor lance oferecer, no dia 3 ·meÚa pra-ça. com Cl prazo

te mês, as 10 horas da manhã, os bens pertencentes d� novembro proxlm? �Indouro as 10 horas da man- de trinta (30) dias virem,

a Alfredo Correa da Silva na Arrecadação de Bens
ha As portas do Edifício do Forum, os bens perten- ou dele conhecimento tive

em que o mesmo é Arrec�dado a saber: �entes aos .men�res .E�mund� e Elita Ida Hedwig Kla rem que' findo esse prazo,

Uma maquina de mão para costura, 100,00. Uma 1�nde, abaixo des�nmlOado�� hão de ser arrematados por

gaita de fole, marca Musicater, avaliada em �O,OO. 2
.- p.m terr�no Sito em RIo da Luz, nesfa comarca, 'quem mais der e maior lan

pares de sapatos de couro, 2000. Um par de botas de
azendo rente com terras de Alfredo Gutz. fundo ce sterecer no dia 8 de

cano comprido, 20,CO. Oois quadros grandes, com ima �:;
taras de Germano Hass, entre terras de Gei- novembro proximo vindou-

gens 100. Tres calças 1000 Um paletó avaliado em
. no Raasch e as dos vendedores .contendo a

ro as 10 horas da manhã

5,00'Um terno de brim a�aliado em 10,00. Uma calça :�a .,

totalude 6�.750. met�os qua?radoS, avaliado ás' portas do 'Edificio d�

de brim de cor, avaliada em 5,00. Uma cinta de couro C. b
Cr$ 2. 00,0 . ,(dOIS mil cruzet.:osl Forum, os bens penhora-

avaliada em 1,00. Uma toalha de banho avaliada em d
ujos

t
ens consta�tes do.auto de avaliação de tolhas dos a Miguel Lux, na ação.

1,00. Uma camisa de lã avaliada em 5,00 Uma manta
os au os do refe�ldo pedido de venda de bens de executiva fiscal que lhe

avaliada em 1,00 Um pedaço de chita avaliada' em �e�f�e�, ,em que e requerente Aug_:tsto Kla�unde, tut�r move a Fazenda Municipál,

1 00 'Uma cueca avaliada em 1 O' Dois coletes ava- g_t dos mesmos men�res, serao levados em pn a saber'

Ii�dos em 5,GO Uma mala de 'ma'deira avaliada em'
meira praça de hasta publica de ven�a e. arrema�ação 1.J U�. terreno sito em'

10,00. Um lençol vermelho avaliado em 2,00. Um re- pel� valor_ tötal de C.r$ 2.000,0�. (dOIS mil cruzeiros). Rio Paulo, no distrito de

logio marca "Stato" avaliado em 20,CO. Uma medalha. AS�lm serao o� referidos bens c.rr�ma�ados por quem Hansa, neste municiplo.

de prata avaliada em 5,00. Dois lenços de cor para m�ls der e .malOr lance oferecer, no dia, hora e luga�, fazendo frente com terras

pescoço avaliados em 5,00 Uma sacola de pano para
actrna menclO�ad�s, podend.o os mesmos s�rem e�am\- de Gustavo Bylardt, fundos

viagem, avaliada em 1 00. Duas gravatas avaliadas em n�dos por quem Interesse tiver, no lugar deno�lOado com o Rio Paulo Grand-e,

l,ilO Uma cirola de lã avaliada em 1,00. Um lenço �.IO da Luz nesta comarca, onde Sl'. a��am locahsado.s entre terras de Augusto

de bolso avaliado em 1,00. Uma calça branca, avalia-
ItOS b�ns. E para que chegue a noticIa. ao conheCI; Sienke e as de Ricardo

da em 500. Um par de oculos escuros avaliado em m�nto e "todos, se passou ,o presente edital que sera Descher, -com a area de .....

2,00. Tres chapéus avaliados em 15,00. Uma capa ori- aflx�do no lugar. de co�tume,. «s portas �o Forum, .e 45:)J.UQ metros quadrados,

ental avaliada em 50,00. Um par de sapatos de pau pubhcado. pelo Jornal Correio do Povo., que se edi- avaliada em cr.$ 3.0CO,OO.

avaliado em 1000. Cinco quadros para fotografias, a-
ta ,nesta CIdade �ad� e passado nesta CIdade .de [ara 2) Unrá casa de madei

valiados em 2,00. Uma funda avaliada em 1,00. Um gu 1, aos quatro dIas do mes �e outubro de mI! nove·
ra, construida no . mesmo

terno completo de brim avaliado em 10,00.,Uma cami:.
centos e. quare�ta e tres Eu, '. ey F�an�o Es.c[1vão .0 terreno, avaliada em cr $

5a de lã, avaliada em 5,00. Um colete de casemira' a- su.bscrevl. (ass1na,�o) A�y Pereira O�lvel.r�; JUIZ de DI- 2 pOO,Ofl. Total cr.$ 5.000,00.,

valiado em 2,00 Duas toalhas p.ara rosto avaliada'S �e��o f�'� Comarca . Esta conf9rme o ongmal .

do que cUJos bens constantes do

em 1 00 Treze sacos brancos avahados em 2,00. Um
. auto. de sequestro e auto

travesseiro avaliado em 2,00 Uma camisa de lã velha
jaraguá, 4'de outubro de 1943 de avaliação de folhas dos

do
escrivão

avalia a em 1 00. Uma camiseta branca avaliada em NEY FRANCO
autos da referida ação exe

1,00. Duas gravatas avaliadas em 1,00. Um suspenso·
cutiva, serão levados ·em

rio avaliado em 1,00. Um lenço de pescoço avaliado
..,.._.."..,.._.."��:.......,.._..............,....,..,,...... primeira praça de hasta

em 2,00. Um relog!o marca Pischof" avalipdo em
publica de venda e arre

20,00; uma corrente de relogio I 00; uma faca com IJJl]J I]Jo O' IM]
matação; pelo valor total

bainha 10,00; uma mala de mão 10,00; uma manta
de cr.$ 5.000,00 - (cinco

1,00; um par de meias 1,00; uma camiseta de algodão
mil cruzeiros). - AS3im

1,00; duas toalhas 1,00; dois lenços de bolso 1,00; 2
serão os referidos bens ar-

sacos 1 00. - TOTAL Cr$ 468,00.-( quatrocentos e
remat?dos por quem mais

sessenta, e oito cruzeiros). cujos bens constan-
der e maior lance oferecer,

tes do auto de auto de arrecadação e auto de avalia-
no dia, hora e lugar acima

ção dos referidos autos, serão levados em _ publico lei- designados, podendo o

lão.- Assim serão os re eridos bens arrematados por
mesmo serem examinado

qucm mais der e maior lance oferecer, no dia hora e,
por quem interess_e -tiver

lugar acima mwcionados, podendo os mesmos serem
no lugar denominado Ri

examiD'ados po: quem interesse tiver na residenCia ,
Paulo, no distrito de Han

�� ��hoe�it!r��t':��li��dOS� s�ar�a���uc�e��:s�nre�t!�ii� IM]1]I]J.'� ßTIill[[]�'
�:d::��t�: a��:� JO�:�

tal que será afixado no lugar de cos�ume e pubhcado. que chegue a noticia a

pelo j(!r.nal lo�al. D�do e passado nesta cidad� de ,

_

'

conhecimento de todos, s

Jaragua aos CIOCO dIas do mes de outub11o de mil no-
'

. passou o presente edita

vecentos e. quare�ta e tres. Eu,
.

Ney �ra.nco Es�rivão
que serà afixado no luga

o subscreVI (assmado) Ary PereITa Ohvelra, lUlz de Sobremesa gostosa alimentícia e de preço popular -

de costume, ás portas d

Direito da Comar'ca". Está conforme o original, do E X P E'R IME' Foram, e publicado pel

que dou fe
� TEM -, jornal «Correio do Povo

Jaraguá, 5 de outubro de 1943 que se edita nesta cldad

�GiiiãSio����?._ Industria da Calçados Gasch Irmãos SI1 ?'�:�i���;:�:··i�e::��
C

- d Abi'· G 1
bro do anO de mil nov

ODVOCaçao I 551m ela era 'centos e quarenta e t

Extr••rdiaaria
- Eu, Ney Franco, esc

P
.

vão " subscrevi (assinad
.'. ,elo presen�e. ficam conVIdados os senhores Acio- Ary Pereira Oliveira - Ju
OIs!as desta Socleda�e. I?ara se r�unirem, em Assem- de Direito da Comarca:

b_léla Oer�1 Extraord111ána, a reahzar-se,
'

na .séde so'; Està conforme o origin
clal, no dIa 30 de Outubro do corrente àno, pelas no- do que dou fé
ve (�). hlJras, para deliber.arem sobre a seguinte ordem j'é'raguá, 4 de outubrõ
do dia: 1943.

l'-Aumento do capital social; ° escrivão NEY.PRAN
2'-Modificação dos estatutos sociais;
3'-Assuntos de interesse social

jaraguà, 1 de Outubro de 1943.

Herta Oosch -Diretor-Técnico

� Vendas por atacado e a varejo

:•••• ·81 ••••H•• para senhoras e senhoritas

sedas - Casemiras - Linhos

�����������o���������
,

DR. LUIZ DE SOUZA

ADVOGADO

BLUMElfAU

Brins - Roupas feitas

Rua 15 de Movembro, 1.051

Escritor:o : Av. Getulio Var;;a&, 160 - Te l- fone, 34

Hesidl ncia: Mal Diodoro di! Fonsec-, 814
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;. Dr. Waldemiro. Mazureehen
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I, CÄSA DE SAÚ�

Ii R�� M I FI�ridn(� n.' Ifl2 - JÁRAGUÁ .

® Clinica geral, medle? - cirurgica de adultos e cre ançrs -

.

Im Partos - Die th I mia Ondas curtas e Ult a-curtas - In-
.

� dutoterrni I - B's'u i el-tr.co Electro-caut. ri zação -

I.�
I�ai s Iof, a-verme:hos e azuis

.1
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Cure seus males � pou
pe S_"U bom dinheiro

comprando na

MATIDZ EM BLUMENAÚ

Agências instaadas 'em: GASPAR, INDAIAL, HAMÔNIA, RODEIO Capital Subccritq . Cr$ 539.800,00
E Sub,Agência em GETU LJO VARGAS Capital realizado . Cr$ 372 530,00

BALANCETE' DA MATRIZ E AGENCIA, EM 3r DE SETEMBRO D.F 1943

EM TRANSFORMAÇÃ PARA SO<;IEDADE ANÔNIMA
PASSIVO

Não exigivel
Capital Subscrito.

Capital a realizar,

ATIVO

Realizavel a curto' e

prazo

a longo

A desc. com espec.

Titulos descontados.

E,�!, Correntes Devedoras

I 077 519,70
Garanti

539,800,00
167,270,00

farmocio nOUO
de Roberto M Horst

a que dispõe de maior
sortimento na praça e

oterecc seus artigos á

pn'ços vantajosos.
Rua Marechal Deodoro, 30

JARAGUÁ
00::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

372.530,00

!<ii Imobilizadas

-

''ii,
i:;ô;'�espondentes no País,

Sem juros
Ccrn juros.

Exigivel" a curto' e longo prazo

Depósitos
das' 25,024,80

250 859,11' I 35.�, 403,60

� 'Móveis e Utensilios.

Almoxarifado.
._.,-'�1

"Sl:rnoventes,

46,524,60
5.391,20

750,00

Com aviso

52.665,8'0 Prazo fixo.

Limitadas.

D;ep, especiaisDisponivel imediatamente

Ç(aixa,emm moeda corrente'

Á&,pncias e Sub-Agencias, .

l)'cpósitos em Bancos ' ....

373.199,40
46.408,70
7 183,40

Corresp, no país.

426 791,50 Juros ao capital (dividendo)
Saldo não procurado

437,1578,0

Contas Compensação
')

"�1.plos a Cobra,

taucionados
�.-�d�ionais

.-

��_Pnlça
'" .:r�rceiros, interior
�/ 'nm'!;

183.099,10
3 3.292,10
129,175,30
60.569,30
193.057,30
174.222,80
61.337,50

I'

Aviso aos meus VIZIn·

hos moradores em Vila
Nova, Jaraguá, que de
ora avante não me res

ponsabilisarel pelo qua
.possa acon tecer ás cria

ções (galinhas e outros a

nimais), que vagarem pe
lo meu terreno, bern as

sim ás pessoas.
Jaraguá, 14/10/43.

Paulo Schiochett

' 1,054,743,30

1. 985,70 1.493.886,90

88380,00
87.402,80
523.974,90
887.571,70

Contas de compensação
Titulos a cobrar de conta própria e

de terceiros, in terior
Contas transitarias

Diversas cont�,

lí\tulos Pendentes

I 587 329,40

1.800,00 I. . . . . . . . . . .

.

,�, Contas Transi tórias
,"Diversas Contas.

65.322,60

3.487.312,90

I 587,329,40

Fiscalisada pelo Governo Federal' - Cursos: Propedeutico,
Perito Contador e Auxiliar de Comércio. - Internato e

Exkrnato - Aulas de Datilografai.

33,566,60

;;;�-
A VOI tl,Jaraga'

- (sob inspeção federal permanente)
3.487.312,90 Fermento 'de Oualldade

Para Bôlos e Doces Diretor Dr. Luiz Anibal Calderari

Rua Cemendador Araujo n' 176 - CURITIBA -Paraná

Estào em plello tUllcion'lmento as aulas de admissão á Ia'

- serie Jo Curso Fundamental -Proíbição Rodolfo Reck
torna proibi

tivo entrada em seus ter
renos de pessoas extranha
e parentes como tambem
de animais. ° mesmo não
se responsabilisa pelo que
possa acontecer,

AMERICO STAMM D'
Blumenau, 30 de Setembro de 1943.

OBSERVA A-O'
' Ire tor. Geren te - OSVALDO MOELL

ç .
- O aumento obtido

MNAN, Diretor·Preside
nas operações do corrente mês atin

.

I
nte
.- HEUODUARTE PEREffiA, Chefe da Con-

, gm a e evada cifra de C $ b'!'d d
1.062,642,30

r ta II a e Gera!, 'dip!. reg. no D.
. N. C. r., sob o n.o 40.758, fls.

176.

FACULDADE DE COMERCIO DO PARAlfÁ

- (ESCOLA REMINGTON -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


