
Dr. ß�liu�o fio�oy
o sr. Interventor Fe

deral acaba de nomear
para o cargo de Dele
gado' Regional de Poli
cia de Joinville o sr.

TELEfONE N0. 39
Dr. Arlindo Godoy, que
exercia o cargo de De-
legado Auxiliar em SãoANO XXV N. 1.205 Francisco do Sul.--------�-------------------------------------------------------.----�---------------------------------- E' uma justa promo-
ção a quem soube com

criterio, bom senso e

absoluta imparcialidade
tando em Jaraguá como.
no municípío onde ulti-

Conforme estava anun- porém, uma transforma- evolução, desde a fase mamente servia, desem
ciado, realisou-se em to- ção do que foi alvo o embrionária deste prodí- penhar a função de um
do o territorio da Repu- nosso municipio, porque gioso e privelijiado Mu- cargo que. por si é es
blica a solenidade do é digna de ser referida. nicipio; e dir-vos-ia, des- pinhoso e de grande res-
«Dia do Munícípío», ce- A nossa séde munici- de as sementes lançadas ponsabilidade.lula onde assentam as pal, chamar-se-á dóra- em longos tempos dopas- Estamos certos que o
bases da vida politica, vante Jaraguá do Sul, sado, aos sazonados íru- nomeado, que pela sua
social e administrativa nome cujo significado tos colhidos nos dias do retidão e honestidade,do paiz. lato e amplo designará presente, e dír-vos-ía soube grangear um tão
Em nosso municipio, a o municipio todo. tambem, das derrubas grande nucleo de amigossessão solene teve lugar Justifica-se o acrésci- das mattas e do primiti- por onde passou, se de

as 15 horas, na Sala do mo «do Sul», á denomi- vo e aspérrimo amanho simcumbirá de sua nova
Forum, no edificio da nação Jaraguá, pois visa da gleba, ás searas ama- missão de um modo bri
PrefeituraMunicipal, com o govêrno diferenciar 'B relecidas - prenúncio Ihante ..
a presença das autorída- a cidade Catarinense de de abundância, que não De Jaraguá, de , ondedas, representantes dis- que lhe é homónimo do falha, e que se nos de- sua S. S. recebeu ine
tritais e de grande nume- norte do paiz. para sempre, nas bastas. quivocas provas de sim
ro de convidados. O Próspero distrito de e doiradas colheitas de patia e cumprimentosA presidencia coube Hansa, passou tambem agora; e dir-vos-ia mais, pelo novo cargo que já
ao Exmo. Sr. Juiz de Di- a denominar-se Corupá, da primeira tapera erí- assumiu, enviamos tam
reito da Comarca, Dr. nome genuinamente na- [ída, ás belas e coníor- bem um abraço.Ary Pereira, fazendo par- cional, em substituição taveis vivendas de hoje,
te da mesa o sr. Ten. áquele outro de origem e dir-vos-ia ainda, das
Leonídas Herbster, Pre- estrangeira.

.

rudimentares moendas
feito l\1unicipal, Dr. Pria- E'-me grato, senhores, antigas e oficinas impi
mo do Amaral e Silva frisar agora, que Jaraguá ricas de antanho, ás gran-
Promotor Publico da Co- do Sul, um dos mais no- des indústrias modernas, Da imprensa carioca:
marca, dona Nair Car- vos Municipios Catari- cujos braços de tôrre, O professor Jorge Ame-
neiro, como representan- nenses, pois como tal não erguidos para o ar, são ricano teve oportunidadete do distrito de Corupá, tem 10 anos, vem se ele- como que comprovante, de saudar, em S. Paulo, o
sr. Artur Mueller, repre- vando tanto, que, econo- de que esta terra nasceu presidente Getulio Vargas,sentando esta folha e micamente, emancipado e evoluiu sob o signo do em nome de seus colegasservindo de secretario o digamos, (pois mais ex- trabalho, sob os auspícios do I «Fundo Universitario
sr. Renato Sans. Instala- porta do que importa) já da ordem e sob o jugo de Pesquiza». O reitor da
da assim a mesa, foi can- ocupa o 10. lugar entre da paz. Universidade de S. Paulo
tado o Hino Nacional. os 40 que compõem o fez um relato dos trabe-
Abrindo a sessão, o sr. Estado. Ao terminar, foi o ora- lhos daquele organismo,Presidente passou a es- Isto se deve, á obra dor aplaudido com uma que esté se esforçando paclarecer omotivo daque- de sequência laboriosa, longa salva de palmas. ra fornecer ao govermola reunião, e leu os dis- que aqui, se vem proces- elementos de cerarer té-

positivos da lei que ins- sando desde Emílio Jour- cnicó relativos a varies
tituiram o «Dia do Muni- dan, em 1876, data da AI M problemas, entre os quaiseípío», inicio da época fundação da Colónia, até gu "las 0- destacamos o que se re-
que determina novas ou os dias de hoje. 'd 'f' -

da
fere á dieta do soldado.

ratifica as organisações Aos poucos, senhores, I Icaçoes Nesse sentido, vem sendo
existentes da vida [udí- deixa de ser utopiae' estudado um cardapio queciaria e administrativa sim palpavel realidade, a Nova Lei possa ser adotado em
das comunas municipais. profecia do fundadorde. , qualquer zona do Brasil.
Em seguida foi dada a Jaraguá do Sul: I MUNICIPIOS: Foi cria- Pesqulzes da chamada

palavra ao orador oficial, «Esta terra será de gran- do o de Videira, compos- medicina de guerra estão
Dr. Priamo do Amaral e de futuro para o Brasíl.» to de 5 distritos, corta- tambem sendo feitas porSilva, que brilhantemente Em um folheto de au- dos aos municipios de aquele organismo. Depoisdissertou sobre a data. toria da Prefeitura Mu- Caçador e Cruzeiros, de referir-se a todos os
Depois de referir-se a nicipal, editado em 1941, Foram mudados os no- trabalhos realizados pelos
sua escolha para falar lê-se esta sintese que mes dos municipios de técnicos paulistas, o ora
em tão solene momento, historia laconicamente, o Jaraguá, para Jaraguá do dor concluiu afirmando
disse S. S. : crescente e vertiginoso Sul; Hamonia, para Ipíra- que a fase que atravessa-
Comemora-se hoje em progresso de Jaraguá do ma; Cruzeiro, para Joa- mos não comporta dlscus

todo o Território Nacio- Sul: «O distrito de Jara- çaba, São Francisco, pa- sões estereis. Segundo sua
nal, o Dia do Municipio, guá, foi como afirmamos ra São Francisco do Sul; observação, existe agoreinstituido pelo Decreto- diz o livro, creado pela Paratí, para Araquart e um unico problema: a vi
Lei do n. 846, de 9 de lei n. 7, do muntcipio de São Bento, para Serra toria do Brasil na guerra.novembro de 1938. Joinville, de 25 de agos- Alta. .«Querelas, desavenças.dís-Dito decreto-lei, cuja to 'de 1895, se viu ele- cussões, - prosseguiu, não
finalidade primordial, foi vado a categoria de vila COMARCAS: Foram têm lugar nem senso, por-
a de afixar nesta data, a 26 de março de 1934, criadas as de Creciuma que o Brasil precisa, so-

Transcorreu hontem o
.

a inauguração dos nos- pelo decreto estadual n. e Timbó. bretudo, trabalhar em paz
aniversario natalicio do sos quadros circunscri- 565, e, á cidade, 'quatro e ordem». Não precisamos
Exmo. Sr. Dr. Harno Pe- cionaes (judiciário, ad- anos depois a 31 de mar- DISTRITROS: Foram salientar o acerto dessaO CeI. Euclides de Fi- dro Hoeschel, integro ministrativo) nos seus ço de 1938, pelo decreto- mudados os seguintes no- observação. É, em ultimagueredo, jornalista brí- Juiz de Direito da Co- respectivos âmbitos de lei estadual n. 86. mes de distritos: Hansa, analise, a mesma que olhante, especialisado em marca de Itajai. jurisdição, segundo os A' vida administrativa, para Corupá; Bananal, sr. Churchill fez, da rribuassuntos de guerra, foi S. Excia. que por cer- moldes elaborados pelo desde a criação do mu- para Guaramírím; Massa- .ne da Carnara dos Codesignado pelos Diarios ca de cinco anos, exer- Instituto Histórico e Geo- nicipio, correspondeu a randuba, para Itoupava; rnuns, ao assumir o postoAssociados, para seguir ceu, com brilho invulgar, gráfico Brasileiro, ·1v.f_sou atividade enérgica e im- Porto Franco, em Brus- de Primeiro Ministro dacom o Corpo Expedicio- honestidade e retidão tambem, designar' ;, êste dormida de operosos pre- . que, para Botuverá; Em Ora-Bretanha. mal se in inario Brasileiro, prestes proverbiais, a judicatura dia de comemd�it�õ;és feitos. Florianopolis, Ribeirão, ciára a Batalha da Frana deixar o paiz em de- nesta comarca, deixou nacionaes do dia doMu- Foram eles: José Bau- para Caiacanga, Rio Ver- ça» Depois de dizer quemanda ao teatro da em Jaraguá, numerosos nicipio, celebrados sem- er, Waldemar Grubba, melho para Inglezes, Ca- só tinha a oferecer o seuguerra, com. a incum- amigos e admiradores, pre, a 1. de janeiro dos Leopoldo Augusto Gerent, choeira para Recanto, povo «sangue, suor e' Iabencia de observar e entre os quais, nos cola- anos de milésimo 4 e 9. ten. Ruy Stockler de Sou- Santo Antonio para Re- grirnas», e grande chefe�ransJ?litindo paraaque!es camos, 'para 'enviar-lhe E o dia 1. do 1944, que, za. rituba; Aquidabã em In- demceraneo declarou quejornais a fase agomca as nossas homenagens, hoje transcorre, marca o Atualmente superinten- daial, para Apiuna; Pe- uma só coisa era indis'da opressão nazista em

I e os nossos votos de inicio da vigência quin- de o govêrno municipal dreira, em Joinville, pa- pensavel a vitoria. Porquetodo o mundo. prolongada existeneía quenal dos nossos qua- o snr. ten. Leônidas Ca- ra Pirabeiraba; Em Mafra, sem vitoria o irnperio Bri
com sucessos continuos dros territoriaes. bral Herbster, que desde Rio Preto para Avencal tanico desapareceria e o
na sua nobre profissão. .Jaraguá do Sul, no con- 1938, com desvelo e pro- e Bela vista para Ervei- povo inglês perderia a suacernente á referida inau- ficiência invulgares. di- ra; Em Itaiopolis, Irace- liberdade! .

guração não passou por rige o municipio. ma para Iraputã e Moe- Para o Brasil, nesre rnoqualquer metamorfose e Meus senhores, não Iô- ma para Itaíó: Em Palho- mento, a necessidade depermanecerá com o seu ra novo ainda neste ma- ça, Santo Amaro para triunfo prevalece sobre toquadro territorial, seme- ravilhoso rincão, não Iô- Cambirela e Teresópolis das as demals necessidalhantemente ao que se ra tambem, quasi que to- para Queçaba; Em Porto des, motivo pelo qual olhe traçou, no lustro que talmente ignorante, das União, Santa Cruz para apelo do professor Jorgehoje se finda, e isto con- tradições do que vos or- Caúna; em São Francis- Americano certamente seforme reza o dec.-Ieí n. gulhaes, e certamente, co, Palmital para Garu- rá entendido não só pelos941 de 31 p.-passado. com presteza e exatidão va; e em Timbó, Encru- paulistas como por todosCumpre-me o ressaltar históricas, dír-vos-ía da silhada para Arrozeira. os outros brasileiros (A.N.)
r

CAIXA POSTAL, 19 Dlreror-responsavel : A R T U R MÜ L L E R Fundado em 1919
.

JARAGUÁ Babado, 8 de Janeiro de 1944 Bta. Catarina

A vitoriosa campanha da aviação civil,'
em bôa hora levada á cabo por um renomado
jornalista, que por tantos -títulos, ja gran
geou as gerals simpatias e a gratidão dos
brasileiros, está cedendo logar á outra, não
menos meritória, devida, também, ao dina
mismo do Sr. Assis Chateaubriand.
Depois de lograr o mais retumbante suces

so com a jornada da 'Aviação Civil, trazendo
aos brasileiros dos mais remotos rincões
da pátria, possibilidades e oportunidades de
participar na defesa do nosso território, in
tegrando as esquadrilhas dos Aero-Clubes,
reservas dessa poderosa "Fab" em cujas
asas confiamos inabalavelmente, e que por
seus feitos - sacrítícíos e glorias - tor
nou-se motivo de justo orgulho nacional,
o jornalista patricio, dando aso aos seus
incontidos ímpetos nacionalistas, voltou-se
para o, problema urgente do soerguimento
Iísico e moral da criança brasileira.

O alto sentido patriotico dessas inicia
tivas, jamais poderá ser posto em duvida,
e as criticas soezes, em verdade escassas,
formuladas, devem ser pelos homens de
bem relegadas á condição de simples filhas
do despeito.

E já estão alcançando pleno exito essas

iniciativas, pois que os apelos do . ilustre
homem de imprensa, já tiveram éco em
S. Paulo e em outros Estados.

Os Morganti, Junqueira e outros mais,
já destinaram vultosos donativos para a

creação de j) postos de puericultu
ra em varios Estados do Brasil.

De D. Sinhá Junqueira, S. Catarina a
caba de receber a verba de duzentos mil
cruzeiros, para a construção de mais um.

posto de puericultura neste Estado.
E' a iniciativa particular, cooperando

intimamente com o poder publico na solu
ção dos problemas de assistencia social,
cooperação essa, cuja necessidade foi defi
nida de uma vez por todas pelo Interven
tor Nereu Ramos, no seu magistral discur-
so de Cresciuma.

.

Os nossos anhelos são para que o no
bre gesto de D. Sinhá Junqueira sirva de
exemplo, e frutifique em nosso Estado, ao

qual em virtude de suas numerosas fortu
nas particulares e da capacidade aquisitiva
media de seu povo, não se aplica o depri
mente conceito de Alberdi, referindo-se à
America do Sul, "de que a economia poli
tica é a ciencia que estuda a probresa
nessa região".

O posto de puericultura, foi, sem du
vida, um régio presente que a ilustre dama
paulista, já conhecida por .seus numerosos
atos de filantropia, Iez ás criancinhas cata
rinenses por o�asião das festas de Natal.

ANecessidade
de Triunfo

do MunicipioDiaUm presente régio

M, T,

Acompanhará o Cor
po Expedícíonaríe

Brasileiro

Dr. ßruo P��ro Hoesc�el

.. Restabelecido o

l
.
Ptimier Inglez .

onde pretende permane-
Winston Churchill, pri- cer algum tempo em

meiro ministro brítaníco, Assnau. O primeiro mi
e principal entrave às Rjã:trQ,'yj�ja acompanha
pretensões nazistas no d,"" "��sposa e filha",
mundo, "tendo se resta- {J- \).e:'mforma a agen-
belecido, deixou o Cairo eía. 'alemã D. N. B, de
seguindo com destino á AdlIara, noticia esta cap-

região superior do Egito, tada pela Reuter.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 8 de Janeiro

Prefeitura Municipal
DECRETO--LEI N. 117

DreH a RfCfllß e' fixH H mSPuß �o Município �e ]arouuó, paro ß exercicio �e 1�44.
o Prefeito Municipal de Iaragué, usando da atribuição que lhe confere o art, 12, item III, do

decreto-lei nO. 1.202 de 8 de abril. de 1959, D E C R ETA:

Art. 1°. - A Receita Geral do municipio de Iaragué, pera o exercicio de 1944, é orçada em

Cr.$ 550.000,00 a qual será arrecadada de conformidade com a legislação em vigor. e obedecida a

seguinte classificação:

Código
Geral

To t a I
DESIGNAÇÃO DA RECEITA

Mutações
PatrlrnoníaisEfetiva

0111
o 12 1
o 17 5
o 18 5
o 25 2
o 27 5

1 21 4
1 22 4
1 25 4

2 01 o

2 02 o

4 12 o

6 12 o

6 20 o

6 21 o

6 25 o

xada em

8 o

8 02
8 02 o

8 02 2
8 p2 5
8 02 4

8 04
8 04 o

8 04 5
8 04 4

8 07
8 07 o

8 07 5
8 07 4

8 09
8 09 o

8 09 4

8 1
8 10
8 10 o

8 11
8 11 o

8 11 1
8 11 5
8 11 4

8 12
8 12 1

8 15
8 15 o

8 ID 4

8 2
8 24
8 24 o

8 25
8 25 4
8 28
8 28 4
8 29
8 29 4

8 5
8 50
8 DO 2
8 50 5
8 DO 4

RECEITA ORDINÁRIA
TRIBUTARIA

a) impostos
Imposto Territorial

Imposto Predial

Imposto sôbre lndustrias e Profissões

Imposto de Licença
Imposto sôbre Exploração Agrícola e Industrial

Imposto sôbre Jogos e Diversões

Total dos Impostos

Cr.$ c-.s e-s

22.000,00
61.000,00
145.000,co
158.400,00
125.400,00
5.400,00

515.800,00 515.800,00

•

de Jaraguá
ftl!liul!riml!nlo� delPíl·

ehüdol

b) Taxas
Taxas de Expediente '

Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos
Taxas de, fiscalização e Serviços Diversos

Total das Taxas

Total Geral da Receita Tribuária
PATRIMONIAL

Renda Imobiliaria

Renda de Capitaes
Total da Receita Patrimonial

RECEITA DIVERSAS

Receíta de Cemitérios

Total das Receita Diversas

Total da Receita Ordinária

3.000,00
7.500,00
9.500.00

19.800,00 19.800,00
555.600,00

200,00
800,00

1.000,00
1.000,00

8.000,00
.

8.000,00 8.000,00
54�,600,00

RECEITA EXTRAORDINÀRIA

Cobrança da Divida Ativa

Contribuições Diversas 1.100,00

Multas
4.000.00

Eventuais 500,00 •

Total da Receita Extraordinária 5.400,00 2.000,00 7.400,00 .

Total Geral da Receita 550.000,00

Art. 2. - A Despesa Geral do Municipio de Iaraguä, pera o exercicio�[de 1944, é fi

Cr.$ 550.000,00 a qual será efetuada de �onformidade .com a classificação seguinte:

ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNO

Pessoal fixo
Material permanente
Material de consumo

Despesas diversas

2.000,00

16.290,00
5.000,00

5.<;>00,00
11.000,00

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Pessoal fixo
Material de consumo

Despesas diversas

50.200,00 5.000,00 55.200,00

SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS

Pessoal fixo
Material de consumo

Despesas diversas

9.000,00
5.500,00
5.850,00

20.550,00

19.800,00
500,00
1.150,00

21450,00

17.400,00
1.200,00
18.600,00 \

18.600,00
95.600,00

20.550,00,

SERVIÇOS DIVERSOS

Pessoal fixo

Despesas diversas

21.450,00

Total dos Serviços de Admlnlstração Geral

EXAÇÃO E fISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Pessoal fixo

SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO
Pessoal fixo
Pessoal variavel
Material de Consumo

Despesas diversas

12.600,00 12.600,00

590,00
6.000,00
2.000,00
800,00

.9.190,00 9.190,00

4.800,00Serviços de Fiscalização
Pessoal variavel

Serviços Diversos
Pessoal fixo
Despesas dívetsas

4.800,00

19.800,00
5.100,00
22.900,00

financeira

22.900,00
49.490,00

Total dos Serviços de Exação e fiscalização
Segurança Pública e Assistencia Social

Assistencia Policial
Pessoal fixo

Serviços Diversos de Segurança Pública
Despesas diversas

Subvensões, Contribuições e Auxilios
Despesas diversas

Assistencia Social
Despesas diversas

Total dos Serviços de Segurança Pública e

Assistencia Social

Educação Pública
Administração Superior

Metertal permanente
Material de consumo

Despesas diversas

5.000,00 5.00000

3.600,00 5.600,00

4.576,50

10Aoo,00 10.400,00

21.576,50

5.000,00
.4.000,00

540,00
7.540,004540,00 5.000,00

Contínúa no proximo número

D I A 22/12/1943

6.568 - Valdevino Medeiros - Requer licença cons

trução bungalow alvenaria tijolos em seu

terreno á Av. Getulio Vargas, fundos, con

forme plantas > À vista da informação, co-

mo requer. ,

6.57.6 - Alberto Moretti - Requer licença construção
casa de madeira em terras de seu pae sita

à estrada Itapocú-Hansa, zorra rural
- Idem,

idem, idem
.

6.581 - Oswaldo Rux e Artur Lehn - Requerem
baixa. para 1944; imposto sua barberia sita.

á estrada Rio Cerrá - Idem, idem, idem.

6.582 . Henrique Fugel . Requer baixa, para 1944,

imposto s/Sorvete ambulante - Idem, idem,
idem,

6.583 - Alberto Bauer - Requer transferencià para

Ricardo Bauer imposto sua padaria sita á

rua Mal. Deodoro da Fonseca _. Idem, idem,
idem.

6.584' Geronimo Trentini - Requer transferencia

seu nome imposto bicicleta adquirida de

Otto Ehlert - Idem, idem, idem.

6585 João Pedro Alves· Requer transferencia

para Elias Brugnago, sua barbearia sita á

rua Mal Deodoro da Fonseca -, Idem, idem,
idem.

6586 - Guilherme Priebe - Requer transíerencia
para Paulo Klitzko, imposto seu carro

Idem, idem, idem.
Jaraguä. 22 de dezembro de 1943

D I A 28/12/1943
6.588 - Alvino Lach - Requer licença construção

maosoléo sepultura perpetua de Bruno

Lach - À vista da informação, como requer.

6.589 _ João Zipf - Requer licença constrção mao

soléo sepultura perpetua de Stephan e Ma

ria Scheibel Zipf - Idem, idem, idem.
6.590 - Antonio Eichinger - Requej; licença constru

ção maosoléo sepultura perpetua de Fran

cisco Eichinger - Idem, idem, idem.
6 592 - José Lescovicz - Requer licença construção

maosoléo sepultura perpetua de Wali Les

covicz - Idem : idem, idem
6,592 Antonio Lescovicz - Requer licença constru

ção maosoléo sepultura perpetua de Maria

Lescovicz - Idem, idem, idem

6.593 - Ricardo EIert - Requer licença construção
maosoléo sepultura perpetua de Irene EIert-

Idem, idem, idem.
.

6.594 _ Maria Fadel Dutra - Requer baixa para

1944 impostos sobre loja de armarinhos

Idem idem, idem.

6.595 - Germano Gascho - Requer baixa para 1944

impostos sobre sua carroça - Idem, idem,
idem.

6.596 - Mueller & Cia. Ltda - Rsquerem
_

baixa pa

ra 1944 imposto sobre seu engenho de ar

roz - Idem, idem, idem.
6.597 - Carlos Tozini - Requer transferencia para

Adolfo Baeumle terreno com 3690.500 m2

sito á estrada Rio Corrêas - Idem, idem.

idem
6.598 - C. Tozini & Cia. Ltda. - Requerem baixa

para 1944 imposto referente sua serr-aria

sita á estrada Rio Correas - Idem, idem,
idem.

6.622 - Otto Ewald - Reqner baixa para 1944 im

posto referente casa de generos alimentícios

Idem, idem, idem.
6.623 Eugenio Menestrini - Requer transferencia

para Guilherme A. Alviuo Pfuetzenreuter

\ terrenos com 216500 m2 sito à estrada Ser

ra do Boi e outro com 134.932 m2 sito á

- estrada Rio Novo - Idem idem, idem.
6624 - Elsie Koehler Greenfield - Requer transfe

rencia para Mauricio Germer e Artur Benz,
terr-eno com 7.625,000 m2 sito á estrada

Rio Corroas - Idem, idem, idem
Jaraguá, 29 de dezembro de 1943

•

Renato Sens
Secretário
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'1"Capsulas Antisezonicas

Minancora"
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m o as as .oas.L' armacias I
ii É um produto dos Laboratorios MINANCORA I
m

- Joinville - Sta. Catarina -
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s equipes a·
.

rosi e merlca

defrontar-se-ão amanhã na segunda par
tida em disputa do troféu oferecido
pelo clube rubro

CORREIO DO POVO
Os afeiçoados do es- aliás, até o momento' em

B d N
ianquis, nossos aliados, C t

porte "bretão" já estão que redigimos .esta nota,

arcos a os- já renderam justiça ao va- ampeona O novamente em polvorosa referido troféu, ainda não

lar do esforço da Marínha
com a realiseção amanhã, se achava em Iaragué.

B d
. de Guerra do Brasil, a Brasíleírc da segunda partida da Esta semana diversos

an el·ra Nação ternbern reverencia,
"melhor das rres" em dis- afeiçoados nos acumula-

em todos os lares, nestas Os cariócas sagraram-se cam-
puta da taça oferecida pe ram com perguntas sobre

tranquilas vesperas de Na- peões
la S. D. Arneríca e é de o regulamento que rége

zonas infestadas de sub- tal, a abaegação e o es-
prever-se que um grande a disputa da taça, e sl o

marinas agressores». Não forço de todas as horas, No campo do C R Vas- publico afluirá ao campo mesmo 'permite a inclusão

nos proporciona' menor daqueles que sabem curn-
co da Gama 110 Rio de da rua Abdon Batista, pa- de amadores não perten

satisfação a assertiva do prir, com exatidão, os de- Janeiro, realisou-se no dia ra assistir ao já clássico centes ao clube. Procura

almirante Guilhem, de que veres sagrados para com
30 de dezembro, a ultirna "derby" do futeból local. mos pois um dos direto-

os seus comandados «te- a Patria, impondo-es á es- partida do campeonato Como é do dominio
res da A. A. Brasil, pare

em rambern o grande or- rima e ao respeito dos nacional entre as repre- b
indaga-lo sobre o assun-

Ih d I
-

d L' M pú lico a primeira partida, t d rã I
. .

gu o e esco tarem, cons- seus compatriotas. (A. N.) sentaçoes alga 1 etro- o, e ao pa pítanre Im-

tantemente, nurnerosos ria- politana dé Futeból e Li
efetuada no campo da portancia, o mesmo gen-

P I· F S. D America, teve como '1
vias rnercantes amerlcanos, ga au ista de uteból n mente nos mostrou o

suecos e ingleses, confian- Após um jogo em que os
vencedor o quadro alvl- oficio da S. D. America,

temente entregues ás es- DR ßHMlnm IHUßRl8 paulistas foram sempre
anil, e sua vitória não no qual estava expresso,

coitas exclusivamente bra-
• super iores aos seus adver- póde ser contestada, por- que atlétas não pertenceu-

sileíras». sârios, estes em dois lan- que foi um triunfo nitido, res aos clubes dispuren-

Os sacrlficlos dos que
Especialista em doenças ces felizes nos ultimas insofismavel, magnifico res não poderiam formar

nos barcos da nossa ban-
des 15 minutos, conseguiram énfim, porque aliando a nas respetíves equipes

deira, pequenos ou gran-
OLHOS - OUVIDOS -

vazar por duas vezes a
sua ínconresravel dlcípli- durante a disputas da ra-

des, por mares tempestue-
NARIZ e GARGANTA. méta de Oberdan, enquan

na d maior disposição ça. Pergunra-se agora, sl

sos ou em noites de rre- Cousultorio moderuamen- to que Batataes, sómente para a luta, inflinglu a a inclusão de Guilherme,
S. D. America, o maior O A d M

ves, buscam um inimigo te instalado em carater por uma V![Z viu a queda ._
restes e r uino urara

traiçoeiro e 'covarde, num permanente na cid ade de do seu arco terminando
revez da sua,ca��elta. For- é permitida. Sabemos a

enpenho sern alarde, que Blumenau. o prélio com a vitoria da ça po�em, e, izer, que liés de fonte fidedigna,

visa apenas a conciencia RUA 15 DE NOVEM I seleção carioca pela cou-
esse triunfo so se. tornou .que a A. A. Brasil, não

do dever cumprido, não BRO, 1393 (defronte ao tagem de 2 a 1. I re�1 nos derrade.lros 2� fará qualquer objeção no

serão inuteis nem adorme- Hotel Cruzeiro) I O Estadia de São Ja- mmultos da partida, dare tocante' a constituição da
-.

.

I . d aque e momento o qua ro .

d t'

cera.o no esqueclmen.to. _ OPERAÇÖES NOS HOSPITAIS- nuarI? apan �ou cerca. e b I d
equipe o seu an a�o�ls-

ASSim como os marujos I 55 mil pessoas, a maior �u ro, mesmo evand o ta, reservando-se o direito,
assistencia já presente á esvan�agem no marca or é claro, de proceder da

........................................................................................................................... um jogo de futeból no
conduziu-se a. altura .do mesma fórma, quando lhe

:::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::: Rio.
/ seu adversar.lO, motivo convier. É na verdade u-

DR. LUIZ DE SOUZA P?rque, os_berran!es 9a2 ma resolução que deve
nao poderao servir c?mo merecer os nossos aplau
base, I?ara progn�stIcos sos, porque por outro lado
ou palp�t�s na partl<!a ii não nos privará de assls
ser reahsada amanha n.o tir ás duas ultimas parti
campo da !'--. t:-. B;"asIi. das e por outro esse áto,
Como no prIm�l�o J.ogo, permitirá ao alvi-rubro u

tambem amanha e arrI��a- ma rehabilitação .

do apontar o favorito,
porque ele realmente não
existe.

A equipe da S. D. A
merica, slilvo modificação
à ultima hora, deverá ·pi·
sar o gramado com a se

guinte constituição: Alta
miro, Lucinda e Guilher
me, Mahnke, Orestes e

Arduino, Maba, Vitor, A
mandus, Leopoldo e Eu
genio. Como vemos, .la

da menos de Ires elemen
tos novos integrarão a e

quipe do sr. Edmundo
Emmendoerfer amanhã
Guilherme Murara, Ores
tes Murara e Arduino Mu
rara.

Por outro lado, no "on- Torno público que se

ze" da A. A. Brasil, não acham em meu cartório
atuarão Etti e Nunes, pos· duas riotas pf-omissórias
sivelmente o quadro ai i- no valor de Cr$ 1.000,00

------------ 'nhará: Arno, Berninho e e Cr$ 2.000,00 respectiva
Ari, José, Piazera e Emi- mente; em' que é devedor

lia, Lourenço, Nésinho, José Saturnino Felicio, e

MlIrquardt, Ceci e Cilo. credor
. João Papp. Ditas

Na ponta esquerda ainda promissórias serão protes
reside a duvida. Confor- tadas, na fórma da lei, si
me nos .declarou o snr: não forem resgatadas no

Joaquim Piazera, prepara- prazo de três dias a con

dor da equipe alvi-aniI, a tar desta data, razão por
constituição difinitiva do que notifico ao devedor
"onze" que pisará o gra- José Saturnino Felicio, que
mado, só será conhecidll reside fóra dêste municipio
na höra do' jogo. para que pague ou dê as

A jornada para ambas
razões porque não o faz.
Jaraguá do sul 4 de Ja

as equipes será dificil, neiro de J 944.
não ha duvida, e si a

A. A. Brasil, vence-Ia,
estará de posse da taça
oferecida pelo America,

e-

Caixa Postal, 19 FUN D A D O EM 1919 Telefone N. 39

JARAGUÁ STA. CATARINA N. 1.205SABADO, 8 DE JANEIRO DE 1945ANO XXV
-----------------------------------��--.-----------------------------------------

sa
De um vespertino ca rioca:
Sob, a invocação do no

rne de Tarnandaré, o Jo
ckey Clube prestou expres
síva homenagem à Mari
nha de Guerra, reunindo
em sua séde varias ofici
als das forças do mar. Em

agradecimento da manifes

tação, o ministro Aristides
Guílhem proferiu uma ora

ção repassada de senti
mento exato doe deveres
dos marujos pera com a

Parrla e de alta compreen
são do momento decisivo
que vivemos. Não quiz,
entretanto, o titular da
pasra da Marinha perder
tão oportuno ensejo pa
ra dizer, tambem, algumas
palavras de verdade e de
merecida justiça em torno

da faina sem descanso,
de redobradas exlgencias
imposta á maruja brasilei
ra, cuja ação intrepida,

. sobría, reta, leal e modes
ta, está, ainda, por ser

contada. Mas vale consi

gnar' das palavras do che
fe da Armada, aquelas que
nos falam ao orgulho
patríoilco e que dizem ja
meís «ter sido torpedeado
um navio de comboio sob
sua guarda, através de

;;::::ii;;;;;;::::::;;;:i:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;
.............................................................

ADVOGADO Campeonato
EstadualEscritorio : Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

Residencia : Mal. Deodoro da Fonseca, 815

CONVITE!

Em proseguimento ao

campeonato estadual, de
frontar-se ão amanhã na
! capital do Estado, as

equipes da S. D. B1umQ"
naUPllse de Blumenau e

do Avaí F. n. de Floria-
nopolis
O clube local reune

maiores possibilidades de
sucesso, dado o fator cam

po e assistencia O jogo
porêm, deverá transcor
rer equilibrado, porque
tambem os blumenauen
ses no presente campeo
nato, se apresentaram com

uma equipe das mais po
derósas.
O jogo de amanhã, di

cidirá, qual o «onze» que
deverá enfl'elltHr o Ame
rica F C de JoinvilIe,
que ao vencer o Perl de
Mafra, colocou-se para as

finais.

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

:::n:::::::;:::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;::::::::::::::::u::

..........................:,.
.

Festa de São Sebastião
,. Dia 23 de Janeiro de 1911 -_

.

lemos o Drozer �e canui�ar U: 8. e lImo. famiUo Duro ossislir�m
Ó tro�icionHi festa �o Pa�roeiro �a Matriz �e J8ra�uó e que o�e
�ecerú o senuinte PR�fiRHMß:

Tr!duo solene nos dias 20, 21 e 22, ás

Dia 23 Missas, ás 5,30 e 7 horas,
sa solene ás 8,30 horas. Apqs:

.

7,30 horas da noite.
celebrando-se a mis-

Cure seus males e poupe

G ran cl e Fes ta Popu Ia r
seu bOp�a���h�i�O com-

������������farmacia Nova
no lócal de costume com �iverlimentos' diversos:' BAZAR,
TOIVIBOLA, RIFAS, JOGOS LICITOS, ETC.
Não faltarão: Suculenta Churrascada, Almoço, Jantar, Assa-

dos, Café, Doces, Bebidas.

de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Ruo Mal. Deodoro, 30 - JARAGuí
Pelo VOS50 comparecimento antecipadamente agradece

A COMISSÃO.

O lucro serà destinado para a construção do novo salão paroquial.

Gra-nde espetativa' em
torno do
confponto Modificada
a 9quipe da S.D. Ameri.
ca - No CSlDpO da A. A.
Bpasil o jogo ._ outras

Dt.,tas

sensacional

Ao qu� nos assegura
ram, o sr: Angelo Salves,
tambem apitará a segun
da partida, portanto pelo
lado diciplinar amanhã
nada teremos de temer,
porque ele é bastante e

nérgico para reprimir o

jogo violento.

O valente conjunto do
juvenil da A. A. Brasil,
enfrentará o quadro se

cundaria da S. D. Ameri
ca, na preliminar.

EDITAL

Mario Tavares da Cunho Melo

Tabelião
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Registró Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

cial do Registo Civil do
Distrito de Hansa, Mu
nicipio de Iaraguä do Sul,
faz saber que pretendem

faz saber que compareceram casar.
no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:

OTTO MAX AXEL AN- Ele, solteiro, comercia
DERSON com ADELE rio, domiciliado e restden-

PASOLD. te neste distrito, com vin-
Ele brasileiro, solteiro, te e dois anos de idade,

lavrador, nasceu em Ja- nascido neste distrito em

raguá em dois de Setem- vinte e sete de março de
bro de mil novecentos e 'mil novecentos e vinte e

dezeseis, domiciliado e um, filho legitimo de E
residente neste distrito milio ôchmídr, já falecido
em Rio da Luz, sendo fi- e de dona Ema Ianrz
lho de Ella Anderson. ôchmldr, domiciliada e

Ela, brasileira, solteira, residente neste distrito. E
lavradora, nasceu em Ja- Ia, solteira, de profissão
raguá em vinte e oito de domestica, domiciliada e

Janeiro de mil novecen- residente neste distrito,
tos e vinte e tres, domi- com vinte e um anos de
ciliada e residente neste idade, nascida em Iaragué

, distrito em Rio Serro, do Sul, neste Estado, em

sendo filha de Gustavo primeiro de fevereiro de
Pasold e de Antonia mil noventos e vinte e

Heindrichs Pasold, dois, filha legitima de Car-
Jaraguá do Sul 29 de IQS Ehmke, já falecido e E-

dezembro de 1943 milia Ehrnke, domiciliada
e residente em Iaraguá
do Sul, neste Estado.
Hansa, 28 de dezembro

FIDELIS MAURISSENS e de 1943.
ERNA MATHIAS.

Dentre as várias de
sordens que geralmente
o fumo provoca, são co

muns enxaqueca, a ver

tigem, a dificuldade tran
sitória da fala, a surdez
passageira, a dormência
dos braços e pernas e

�ffit��m�JruM��ià§I� ========== uma perturbação da mar-
cha, .conhecida por clau-

-----------------------�,---,----- dicação intermitente dos

BRUNO MÜLLER e HIL-

(
�, ? ?n fit !!i e fitrlP'L'XtVll a, e._......

...a.....ci;,.1
membros inferiores.

�!F�4&.. G,. Q,. U G,. G.. �'" � GPG... ����, SENSDA BRAUN. ,

.

• •

Ele, brasileiro, solteiro, ,

.

lavrador, nasceu em Ja- • •

raguá em treze de março
de mil novecentos e de- •

'

.

'

•

zenove, domícíliado e re-

H�?a�:r��I�Y::"solteira;,
aomeral·o I'ndustríc IIlavradora, nasceu em Ja- ß. ,., • �---------------.

raguá em vinte de Outu- J � ,

TO> ,ri] 1KVIT
ú

bro de mil novecentose.' lf (OHDIJl21\\llal IVLllllDlédlII1lC((})falvinte e dois, domiciliada

Ie residente neste 'distrito
Me.tr I"Z " F I O r I" a n o p o l i S

·

Rio Serro, sendo filha
de Waldemar Braun e

de Ana Braun. Oaixa Postal, 1 e 2

IJaraguá do Sul 5 de
Janeiro de 1944

•
- E para que chegue ao conhe-
cimento de todos mandei o pre- F I L I A IS''sente edital que será publicado •

pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.
Si alguem souber de algum

impedimento, acuse-o para os

fins legais.
ARTUR MÜLLER, Escrivão

Artur Müller, Escrivão e Ofi
cial do Registo Civil dó 1°., Dis
trito da Comarca de Jaraguá,
Estado de Santa Catarina, Brasil.

EDITAL N. 1203

EDITAL N. 1204

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nasceu em Ja
raguá em quinze de ju
nho de mil novecentos e

vinte e dois, domiciliado
e residente neste distrito
em Garibaldi, sendo filho
de Frederico Maurissens
e de Domenica Mauris
sens.

Ela, brasileira, solteira;
lavradora, nasceu em Ja
raguá em' quatro de julho

, de mil novecentos e vinte
e quatro, domiciliada e

residente' neste distrito
em Garibaldi, sendo filha
de Germano C. F. Mathías
e de Magdalena K. Ma
thias.
Jaraguá do Sul 5 de

Janeiro de 1944

EDITAL N. 1205

FRACOS E AN�MICOS I

Tomeml
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

IIIP._IIiII_:
To••••
Re.friado.
Bron�uit••
Elcrofulo••
Convalescenç..

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

ß 6rHti�õo de um POi Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.
fxtremtso

A alegria de ver restabe
lecida minha querida filhinha,
dita-me o voto de sincera

gratidão que neste momento,
espontaneamente taça ao rei
Je todo? os remedias para
tosses e bronchites das cri
ancas.

Achava-se ella fortemente
atacada de tenaz bronchite,
tossindo a dar pena, não po
dendo á noite dormir quasi,
quando em boa hora um

amigo aconselhou-me a dar
lhe o PEITORAL DE AN
GICO PELOTENSE. Fazel-o
e ob'ter rêsultado toram quasi
duas coisas simultaneas. Gra- � rfirTI <Dftn\§ IETI pir1l"'TI ,("tn\� 1l'\\c1Jl, rfc1Jl tr\\ TI c1Jlrf
tissimo a esst" maravilhoso 1&11 !l.11& \UI li� !l.1111�\UJ.,J) jy<9J.11 <9J. \UI li<9J.ll
peitoral, aconselho vivamen

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS ete aos pais de tamilia a sern-
ARANDELAS.pre ter em casa e usar, logo

aos primeiros symptomas de
bronchites, tosses, resfriados,
coqueluche, etc., o PEITO,..,
RAL DE ANGICO PELO-
TENSE. A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquer

pedido de instalação de luz e força.

�I������[;(�,m� �=::;:=======

Adolf Hepm. Schnitze Cavalheiro

EDITAL N, 730
HERBERT SCHMIDT e

HILDA JOANA CAROLI-
NA EHMKE

'

Desculpem, mais é ,I mais
santa das gratidões das ale

grias um pai ver os seus

queridos tilhos curados ra

dicalmentede incomodas e so

trimentos - Pelotas

João Coimbra ßarbosa

Confirmo este atestado.Apresentaram os docu-
mentos exigidos pela lei. Dr. E. L. Ferreira de Araujc
Si alguem souber ,de (Firma reconhecida)

,

algum impedimento opo-', Licença N 5 I I de 26 de
nha-o na forma da lei. Março de [906.Lavro o presente para
ser afixado no logar do üepnsrtn geral: Laboratorio
costume. Peitoral de Angico Pelotense -

WALDEMAR LUZ Pelo as - RIO G do Sul
Vende-se em toda parte

)
Escrivão

FABRIOA DE MOVEIS
-

EM GERAL

Do mais simples' ao mais fino acabamento

Rua Rio' Branco, 964 .1 araguá

.JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

PA1IA a .elIA BUlln'lira ImtlGIllUl
lIaMWIIiG. III EIWI>QII�

Uma linha completa de MOTORES 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.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,
servindo até 50 metros de profundidade.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á
;.�::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�},

Quereis um terno bem teito?
Então procur ae o ag-rite das

"MODAS GUASPARI"

o PHfCfllO �O OIß

Francisco F. Fischer
Rua Mal Deodoro, 2IO

- laraguá -

Nas suas compras
obsequio pedir
Café Mahnke

• TUBAR�09 €ClIUUZEIBO!l LAGES9 JOINVILLE9•
LAGUMA, DLlUMEMA lU IE SÃO lFBAN€CISCO

É a pomada .j
ideal CURA TO ('

DAS AS FERI
DAS, tanto huma-
nas como de ani
mais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A Fa;macia
Cruz, de Avaré,
(S. Paulo) curou
com a «MINAN
CORA» úlceras

que nem o 914 conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares.de Joinville, curou

com UMA RÓ LATINHA, urpaFERIDA DE 9
ANOS! Tem havido centenas de curas seme

lhantes! !! Adotada em muitos hospitaes, ca

sas desaude e cl in icas particulares.
AVISO IlVIPORTANTE: - A verdadeira

«PomadaMinancora» nunca existiu a não ser

em suas latinhas originais com 'o emblema
simbólico acima. Recusem imitações! Exijam a

verdadeira MINANOORA em sualatinhaoriginal.
REPAHEM BEM AO COMPRAR t
É um produto dos Laboratorios «MINAN·

CORA» de JOINVILLE.

II,: F'er;agens � Louças - Fazendas - Produtos Quimicos e

Farmaceuticos -- Fabrica de Pregos - Estaleiro II, Secção de Despachos .: Navegação"
.'

t Endereço telegrafico: .'HOEPCKEnl
L,e "'O "'O 'edel -..

"

__ "'O -- "O 'edSl' "erdO we "ed?r:i3g;Q.., 1; Q Q., van. IV. " ... !ii ., 'cz;I Q C .-._
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Arroz Brasileiro Banco Indltstria e Comercio,
de Santa Catarina S. A.

v � tThfrITIETlld.\ 1ThIE ITfr[J
.

� � IT19 l1rlTi\ �

IIr=ii=i!E!:iEii�;i=m!E!l::;::mE,!lf.!EiEll!!!!E!;EII!í=:=li--:�! ;;jJ \UI�11 l1JIPA_J1l) 11\ill 11w>w> LU 11 J1l)fl o

• Instrumentos de Musica I RIBEIRÃO MOLHA -
- J A R A G U Á

N'em Geral, especialmente: W
------------------------------

m ORGÃOS E HARMONIOS «B O H N» I� {r:-----·:::�·:
I� PIANOS« ESSENFELDER» m Lenha
:� ,

=-:

m HARMONIOAS SIMPLES E A PIANO III
= BANDONEONS

=

m m
m Instrumentos .pj BANDA e JAZZ-BAND I�

I COldas, Pal�etas e fiutras Miudezas Musicaes I
i� Peçam Oatalogos e Lista de Preços ao ii
m Representante: Paulo Kobs m
III Caixa Postal 39 - J SÃO BENTO I

L__��::deS�::_�.J \�,_p.ed.�.do.s._.pe.�_�.el.ef.o.ne_:::::,:

Estatutos da
Sociedade Recrea
tiva Tiradentes·

Sob o titulo acima, o

«Jornal do Brasil» publi
cou o seguinte:
O acôrdo que acaba de

ser assinado com os Es
tados Llnidos e a Grã Bre
tanha pare a compra, por
êsses países, dos saldes
exportáveis da produção
brasileira de errôz, salva

guarda não apedas a ne

cessidade do consumo in
terno mas tambem as dos
países americanos que já
importavam norrnalmenre
êsse produto.
O Brasil é como se sa

be. um dos grandes pro
dutores de arroz do mun

do. O excedente da res

pectiva produção, isto é,
os sàldos que podem ser

destinados á exportação
vem aumentando de ano

pera ano. Hoje ache-se
plenamente amparado o

abastecimento dos merca

dos internos e existe vo

lumoso excedente que po
de ser encaminhado pera
os mercados extrangeiros.
Esse excedente, que nas

próximas safras será ain
da maior segundo fazem
prever as estimativas dos
técnicos, é objeto do acor
do recern-flrrnado no Ira
mararí em ato a que esti
veram presentes os minis
tros de Estado e da Fa
zenda e os embaixadores
da Inglaterra e dos Esta
dos Unidos, além de ou

tras destacadas persona
lidedes As noras trocadas
entre o sr. Oswaldo Ara
nha e os embaixadores
Jefferson Caffery e Noel

Denominação, fins e sede da Associação
Art. 1. - Nesta data é fundado com a deno

minação de "Sociedade Recreativa Tiradentes" uma

associação que terá por fim recrear socios com es

portes e divertimentos lícítos tendo por séde o lugar
"Garibaldl'' no primeiro distrito do municipio de

[aragué do Sul.

DA DURAÇÃO E FUNDO SOCIAL

Art. . 2 - Sua- duração será por tempo indeterrni
nado e o fundo social constituir-se-á dos irnoveis e

moveis que adquirir, das doações, lolas e mensali
dades que receber.

DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 3 - A sociedade será admínístrada por

.

uma diretoria composta de quatro membros, sendo
um presidente, um vice-presidente, um secretário e

um tesoureiro.

§ 1. - A diretoria será eleita anualmente por
Assembleia Geral, no primeiro domingo do mês de

Jilneiro do ano em que expirar o mandato anterior,
por maioria de votos, sendo seus membros subsri
ruídos em seus impedimentos ou licenças na orde
nada digo ordem da colocação.

§ 2. - Nessa mesma Assembleia a diretoria
deverá prestar contas detalhadas de sua admínístra

çäo, sendo admissivel a releição.
§ 3. - Ao presidente cabe representar a so

ciedade ativa e passivamente, judicial e extraju
dicialmente, cabendo ainda ordenar qualquer paga
mento de despezas legais.

§ 4. - O secretário terá a seu cargo a escri

turação geral da sociedade, com' exepção do livro
caixa e de mensalidades que serão escriturados, pe
lo tesoureiro cabendo a g'uar�a de todos os valo
res da sociedade, fazer cobranças e efetuar os pa
gamentos aurcrlsedcs pelo presidente.

.

DEVERES E DIREITOS DOS SOCIOS
Terá do direito de ser socios toda pessôa

maior de 18 anos, de bom comportamento' e desde

que seia proposto para esse fim por outro socio e

tenha pago a respetíva ioia.
§ 1. - Os socios e suas Iarnillas: poderão to

mar parte nas festas sociais, frequenter a . sede, e

aqueles votar 'e serem vorados nas assembleias uma

vês estejam" quites com os cofres da sociedade.

§ 2, - É dever de todos os associados, sob

penas de perderem os direitos sociais, cumprirem
estes estatutos, as determinações da diretoria e com

portar-se corretamente em todo o recinto social.

§ 3. - Anualmente a Assembleia Geral fixará
a Ioia e mensalidade bem como es datas do

pagamento destas.

3206

DISPOSiÇÕES
Art. 5. - A sociedade proverá festejos espe

ciais em comemoração as datas nacionais e colabo
rará com as autoridades para quaesquer festas

- ,

cívicas.
Art. 6. __: Os socios não respondem subsidia-

riamenre pelos deveres sociais.
-

Art. 7 - Estes estatutos somente poderão ser

modificados por Assembleia Geral Exrraordinarie es

peclalrnente convocada pare esre fim, com anrece

dencia de quinze dlas, e com 2/3 da votação favo

revel dos sócios que comparecerem.

§ 1. - Somente nas condições acima e com

numero de soclos inferior a 15, poderá a sociedade
ser díssolvlda, devendo seu patrimonio ser doado a

uma instituição igual, ou ser posta a disposição das

autoridades pera lhes dar o destino que lhes

aprouver.
Art. 8. - Todos os casos omissos nestes Es

tatutos serão resolvidos pela diretoria, que os sub

meterá a aprovação da primeira Assembleia que
houver.

Art. 9. - São soctos fundadores da sociedade Ios senhores Henrique Wolf,' cornerciarlo, e Fidelis

Wolf, tarnbem comerciário, Francisco Wolf, lavrador

Rudi Franke, e Fidelis Mauriseus, operarios, todos

brasileiros, residentes em Garibaldi.
Art. 10 - A primeira diretoria é composta dos

senhores Henrique Wolf. 'como presidente, Fide-
1i5 Wolf, tesoureiro, e Francisco Wolf, secretário, os

quais dirigirão a sociedade até Janeiro de 1945.
Estes estatutos foram aprovados em assembleia

geral realizada nesta data.

Charles estipulam que os

Estados Unidos e a Gra
Bretanha se comprometam
a adquirir todo o saldo
exportável de duas safras
de anos, a de 1943.1944 é
a de 1944-1945. O Brasil
reserva-se, todavia, o di- FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
reito de atender às neces- Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,
sidades do consumo inter- Crescinma, Luguna, Cruzeiro Mafra, Perdizes, Rio do

no, inclusive as sementei. Peixe, Sã(, Francisco, Tubarão e Porto União. SUB-AGEN

ras, bem como as das ex- CIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas. ESCRI

portações normais pare o's TORlOS :_M:. Con�ordia, Gaspar, Taió e Urussa.nga. EM

países americanos que já INSTALAÇAO. Canoinhas, Orleaus, Salto Grande, RIO Negri-
vinham figurando na es-,

nho e Araranguá,
cala das nossas exporta-I Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

ções de arroz. cobranças, descontos e caução de titulos de expor-
Foram tambem fixades tacão e outras operações d e credito; passes para

os preços máximos do as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

produto, o que �á aos pro- ABONA EM C 'CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
durores necioners a garen-

/

tia de uma estabilidade A disposição sem aviso, com retiràd'ae livres para

que servirá de estímulo ao quaisquer importancias '20/0
desenvolvimento dêsse írn- Com aviso previa (retiradas diarias até.
portante setor da nossa 1.000,00)
economia agrária. Deposites Populares Limitados (até 10
O acôrdo sôbre o arroz mil cruzeiros) , depositas iniciais a

mostra que o nosso go- partir de 20,00 subsequentes a

verno se mantém fiel á partir de 5,00 AO/o
acertada política que vem Prazo fixo de 6 meses 5 %

seguindo no que concerne Prazo fixo de 1 ano 6 %

ao. comércio externo e que O� juros são pagos ou capitalizados semestralmente
se caracterisa pela preo-
cupação de controlar as

A economia é a base da' prosperidade
exportação de controlar Deposite as suas economias no

as exportações de sorrea BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A.

que não sejam sacrificados H O R A R I O : - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15
os legitimos Interesses do Sabados: Das 9 ás 11,00.
consumo interno. Só são

negociados, por meio de
ajustes como o que ante-
ontem foi assinado, os sal-

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

m---i1d
...............

� I-
...............

r iI--l--I!m----'D'---r0'-'--1dos exportáveis. Não há,
pois o menor perigo de

que periclite o abasteci
menro das nossas popula
ções.

(A. N.)

CAPITAL SUBSCRITO E REALlZf.-DO 6.000:000,00

Agencia: J A R A G U Á
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N C O l)

Matriz: I T A J A Í

3 %

Compramos de Diversas Qualidadas

, Picada

......_.._,._..,_,._.._,._,._,.......
___........---------�---------......

ANTES
de malldar fazer o seu terno,

"

procure as

"MODAS GUASPARI"
de coivara 1a' qualidade Intormações com o agente

Francisco F. Fischer
Rua Mal. Deodoro, 210

. Jaragu:í -

Metro Cubico ou

Canada - 12 cruzeiros

Lenha para for
no etc..• Manoel F. da Costa

S. A.- Entrega a domicilio-
Comercio e Industria

AVISO AOS SUBSCRI
TORES DE AÇÚES

Agência no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n, 9

2'. andar

Por este aviso ficam
convidados os senhores
subscritores de ações da
sociedade anonima acima
mencionada, para a pri
meira asssembleia geral
que terá por fim a no

meação dos treis peritos
que deverão proceder a

avaliação dos bens e dí
reitos, com que parte dos
subscritores pretendem
realisar e integralisar o

capital subscrito, na for
mação da sociedade, bem
como para a discussão
e aprovação dos estatu
tos sociais, cuja assem

blea terá logar no dia
22 de Janeiro do corren
te ,ano de 1944, as 14 ho
ras, na Estrada Itapocu
sinho, residencia do in
corporador, no Municipio
de Jaraguá do Sul, Es
tado de Sta. Catarina.
Jaraguá, 3 de Janeiro

de 1944.
.

Manoel F. da Costa
Incorporador

Grande Empresa ·Americanópolis

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

Resultado do sorteio realizado em 27 de Dezembro de 1943.

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

Nos 1-. premio 2 6 1 Um imóvel no valor de:

3'. premio 703 Cr.$ 100.000,00
2'. premió 4 8 7 Um imó v el no valor de
3'. premio 7 O 3 Cr.$ 20.000,00
4'. premio 2 O 6
3'. premio I 703
S'. premio 3 7 4

I
3'. premio 7 O 3

5°. PREMIO: 5374 Centena 261 Cr.$ 100,00 - Centena 162 Cr$ SO,OO
Unidade 1 isenção da mensalidade de Janeiro prox.

Séde em São Paulo
Rua Senador Feijó n. 205

8'. andar

1°. PREMIO: 7261

2°. PREMIO: 7487

Jaraguá, 21 de Dezembro de 1943.

HENRIQUE WOLF

FIDELI8 WOLF

JORGE FRANCISCO WOLF
,

.31). PREMIO: 3703

4°. PREMIO:

Diretor-Proprietario
DR. AFFONSO DE O. SANTOS

.

Um imóvel no valor de:

ICr.$ 10.000,00
Um imóvel no valor de :

Cr.s 5.000,00

Aluga-se uma sita a

rua Mal. Deodoro, 392.
Informações na Tipo·
grafia Avenida.

O sorteio �o proximo mes de Janeiro realizar-se-á no dia .29, às 16 horas,

�
"' S.d., '0.'0=' d"".o •. 2891 do 20 d. O".mbw d. 1940.

m em sorteio sómente ?s prestamistas que pagarem suas

pre.stações
de acôrdo com o re

gulamemento, ate a vespera do sorteio - Tarquinio Setti . fiscal federal
Affonso de O. Santos - diretor.proprietário

l: Casa
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO XXV JARAGUÁ

FUN D A D O EM 1919

SABADO, 8 DE JANEIRO DE 1944

Caixa Postal, 19 Telefone N. 39

--------------------------------------------,-----------------------------------------

STA. CATARINA N. 1.205

Delegacia Re

gio'lal de Poli-

Festa de
São Sebastião

Comunica-nos o rev .

Padre Alberto, digno Vi
gario da Parochie, que a

Do sr. Dr. Lucio Correa.: festa de São Sebastião,
que acaba de exonerar-se Padroeiro do Municipio,do cargo de Delegado Re- terá lugar no dia 23 do
gional de Policia de Join- corrente.
ville recebeu o sr. Ten. Foram eleitos novenei
Delegado Especial deste

ros as seguintes damas e
Municipio o seguinte tele- cavalheiros: Dia 20, as
grama: Havendo o senhor

exrnas, senhoras Elli P.
Interventor Federal conce- Weege, Hedwiges Gon
dido minha exoneração do calves, senhores Clernen
cargo de Delegado Regio- te Pradi e senhora, Ver
nal de Polícia de Ioinville, gilio ôatler e senhora,
desejo expressar-vos o Geraldo Vieira e senhora
meu agradecimento a vos-

e sr. Marcelo Demarchi.
sa colaboração eficiente e Dia 2t : Domingos Chi
leal a minha autoridade, o odini e senhora, Clernen
que demonstre o vosso te Franczner e senhora,
espirito de dedicação a José Marangoni e senho
cauza publica. Peço 'seja ra, Pedro Winter e senho
esse agradecimento exren- ra e Herbert ôchinzel e
sivo a todos os funciona- senhora,
rios sob vossa jurisdição. Dia 22: Dr. Alvaro Bata
(a) Lucío Correa-Delegado lha e senhora, Dr. Luiz
Regional de Policia. de Souza e senhora, sr.
------------.------ Altinõ Pereira e senhora,

José Gaia e senhora, Os
car Meister e senhora e

Walter Prochnow e senho
ra. Para festeiros no dia
25 foram eleitos: sr. Te
nente Leónidas C. Herbs
ter e senhora, Dr. Príerno
F. do Amaral e Silva, sr.

Ten. Orion A. Platt e se

nhora, tabelião'Mario Ta
vares da Cunha Mello e

senhora, Waldemar Luz e

senhora, José Pasqualini
e senhora, Dr. Wielke e

senhora, Adolfo Bäumle e

senhora e dona Gertrudes
·Rueckert.

.

cla

Do sr. Dr. Carlos Go
mes de Oliveira, ilustre
Presidente do Instituto Na
cional do Mate, recebemos
amável cartão de cumpri
mentos e votos de Feliz
Ano Novo, o que muito

agradecemos.

Da firma Germano Stein
S/A., com séde em Ioin
ville, recebemos amavel
carta agradecendo as jus
tas referencias que fizemos
por ocasião do falecimen
to do saudoso socio da
mesma, sr. Teodoro Stein,
cujo desenlace ocorreu a

26 de dezembro ultimo.

Em Corupá onde rraba
lhava na Olaria do snr.

Hermann, foi' honrem ful
minado por faisca eletrica
o jovem Arnoldo Erdmann,

Jnrnal nO 'Jnl'll\llllo' causando-lhe morre instan-

U II UlJ U V u ranea, enquanto que outros
tnes companheiros da vi-
tima foram tambem grave
mente atingidos', saindo
ileso o proprietario que
tambem se achava no lo-
cal.

'

Grande Circo §(())Cnan§
Zoologico

Realizará hoje' sua es

treia nesta cidade o

grande Circo Zoologico
Irmãos Robatini tendo
alcançado brilhante su

cesso em todas as loca
lidades onde so tem exi
bido, pelo elenco .artisti
co da Cia composto de
boa parte ginastica e a

crobatica não faltando o

humorismo de Puxa Pu
xa (l palhaço que .ag ra
dou sobremodo
Assistiremos ainda á

varias espetaculos hoje,
ai:nanhã e na proxima

verserie-se asnra. marta
Maes Nicoluzzi esposa do ra e

snr. Eleno Nicoluzzi. ---------------------------------------

ANIVERSARIO

Transcorre amanhã a

data natalicia do sr. Mario
Nicolini, cirurgíão dentis
ta nesta cidade a quem
enviamos um abraço.

- Dia 2 completou maís
um natalicio a snra. Ade
lia Barato Lasarie, espo
sa do sr. Vitório Lasaris.
- Na mesma data pas

sou mals um ano o sr.

Arno Müller.
- Na data de hoje, ani-

semana. NASCIMENTO
Domingo haverá matinée.

Declaração
A abaixo assinada de

clara que o seu terreno
recebido Dor herança pe
lo falecim-ento de sua mãe
Joana Luiza de Souza,
no inventario procedido
a 15 fevereiro de 1912 em

São Francisco,' cujo ter

reno, acha-se situado em

Corôa Bonita hoje Ilha
da Figueira municipio de

Jaraguá do Sul; acha-se
a tualmen te desem ba raça
do e em dia com os im

pastos em Paratí
Ilha da Figueira Mu

nicipio de Jaraguá, 4 de
Janeiro de 1944.

Alexandra Joana de Borba

O lar do sr. Wal ter Kars
ten e de sua consorte D.
Anélia Enke Karsten, foi

enrequecido a t. do cor

rente com o nascimento de
mais um herdeiro, que re

cebeu o nome de Rubens.
, NOSSOS PARABENS __�_��o�"' El-�ä8-

.' • lO)r (1 1\\ livaur ((J) IB cal [21�, Itn édl-lVJUEDI€Co
EditaI de Lel- CIRURGIA PARTOS MOLESTIAS DE SENHORÀS E

Ião CRIANÇAS, DO�NÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

o Doutor Ary Pereira I
Oliveira, Juiz de Direito
da comarca de Jaragná
do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na for,
ma da lei, etc.
Faz saber a todos os

que o presente edital de

leilão, com o prazo d e
vinte (20) d ias virem, ou

dele conhecimento tive- I
rem ou interessar possa,
que, findo êsse prazo ha
de ser arrematado por
quem mais der o maior
lance oferecer, no dia 28
do corrente mês, as 10
horas da manhã, o bem

penhorado a CARLOS
FRITZ VOGEL, na ação

ordinária que lhe movem I nados, podendo o mesmo

PEDRO BROES DA SIL- ser examinado por quem
V A E SOFIA VIEIRA interesse tiver, á rua Ma
EGGERT, abaixo descri- rechal Deodoro da Fon
minado. seca, onde se acha loca

lisado dito hem. E para
que chegue a noticia ali)

conhecimento de todos,
se 'passou o presente edi
tàl, que será afixado as

portas do Forum no lu
gar de costume, e publi
cado pelo jornal «Correio
do Povo», que se edita
nesta cidade. Dado e pas
sado nesta cidade de Ja
raguá do Sul, aos cinco
dias do mês de Janeiro.
do ano de mil novecentos
e quarenta e quatrO'.
Eu Ney Franco, escrivão
o subscrevi. (assinada)
Ary Pereira Oliveira
Juiz de Direito da 00-
'marca». - Está conforme
o original, do que dou fé
Jaraguá do Sul, 5 de

Janeiro de 1944.
O escrivão - Key Franco

1.) - Um' terreno sito
nesta cidade, á Rua Ma
rechal Deodoro da Fon
seca, fazendo frente na

mesma rua, fundos com

terras de Frederico Bar
tel Junior entre terras
de Vergilio Rubini e as

de Henrique Krause, con
tendo a area total de
2.500 metros quadrados,
avaliado em cr.$ 10.000.00.
Cujo bem constante do

auto de avaliação e edital
de folhas dos autos da
referida ação ordinaria,
será levado em publico
leilão de venda e arrema

tação ASRim será o refe
rido bem arrematado por
quem mais der é maior
lance oferecer, no dia, ho

lugar acima meneio-

Prefeitura

Ultima hora Municipal

Tragica ocor-
de Jaraguá

. do Sul
rencia

Precisa-se
Cosinheiro ou Cosinhei••

QUE TENHA BOA PRATICA DA ARTE
COUNARIA. PAGA-SE BEM.
EXIGE-SE REFERENCIAS.

INFORMAÇÕES NESTA REDAÇÃO

EDITAL
De ordem do sr. Prefei

to Municipal torno publi
co que durante o corrente
mês de J a n e i r o
arrecada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal de
[araguá do Sul e na In
tendencia de Corupä, o

imposto de Licença (s)
Aurornoveis, Motocicletas,
Bicicletas e Carroças.
Não satisfazendo o pa-

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Ur. Wal�emiro Mazurec�en
�AIA I)li IAII>II

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Chnica gel'al medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-surtas
Indutoterrnia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

INDUSTRIA DE_ OALÇADOS
GOSOR IRMAOS S. A.

;

Jl\Rl\GUl\. -fL\NT.L\ CL\TL\R!i'lL\ I
-----------------------------------------------------,

No dia t. do corrente

completou mais um ano

de publicação o nosso

brilhante colega «Jornal
de [olnville», diario que
se edita na visinhe cidade.
Fundado a.26 anos pe

lo jornalista Edu a r d o

ôchwertz, que foi a seu

tempo uma figura das mais O Dr. Luiz de Souza avisa aos seu amigos
representativas e propul- e clientes que mudou sua residencia da rua Mare
sores do progresso ioín- ehal Deodoro da Fonseca, 814, para a' Benjamim
villense, aquele nosso co- Constant, 126, antiga morada do dentista SOl'

lega, pela sua orientação Franz Kubin.
sensata, brilhante forma- Comunica tambem que o seu escritório de ad

ção inteletual e noticiosa, vocacia, á Avenida Getúlio Vargas, 160, foi transfe
é um jornal que honra a rido para a rua Marechal Deodoro da Fonseca n.

imprensa catarinense. 210 defronte ao negócio do SHr. Emerich Ruysam.
Ao colega o abraço dos Os telefones continuam com a antiga numera-

que trabalham no Correio
I
ção, isto é: número 12 o da residencia e 34 o do

do Povo. escritório.

AVISO
gamento no referido mês,
ficará o contribuínte sujei
to á multa de 20,% sobre
o imposto no prirnelro
mês, sendo então feita a

cobrança judicialmente.
Tesouraria da Prefeitura

Municipal de Iaragué do
Sul 5 de Janeiro de 1944
F. Vosgerau - Tesoureiro

.\ .

I
INSTITUTO ROCHA LOURES
Exclusivamente para melesttaa de olhos, ouvidos,

nariz e garganta
Dispõe de aparelhos os mais mordemos para exame.

de sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fone,.])4. ]OINVILLE

� I -- �

LAVANDO-SE OOM O SABÃO

,�\\(\O VIRCl'
.J � DA ��J\;'
(�WeTZn INDUSTRIAL
JOINVILLE "Virgem E5peaialid�de"

.

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

C· .

� S�ßÃ? �/RCti1?
• •

ESPECIALIDADE
I":�-' .'" .-' ,.

poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos .

...........................................................I � ..
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