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PAULO FUNKA E OTI-
LIA KRÜGER.

Instituto de Aposentadoria e Pensões Mal-S Ele, solteiro, lavrador,

dos Comerciários com vinte anos

de idade, domiciliado. e

uma VI"tiOma residente neste distrito,
nascido neste distrito em

quatro de novembro de
mil novecentos e vinte
e tres, filho legitimo de
Erico Funka e Helena
Sell Funka, já falecidos.
Ela, solteira, de profis

são domestica, domicili
ada e residente neste

distrito, com vinte e um

anos de idade, nascida
neste distrito em dezese
te de outubro de mil
novecentos "e vinte e

dois, filha legitima de
Gustavo Krueger e Au

gusta Krueger, domicili
ados e residentes neste
distrito.

Ta��lam��t� �,lu�r� txtra�rai�ál i�
Enorme e inexplicavel celeuma provo

cou nas classes- interessadas e provavel
mente atingidas, a medida altamente patrío
tica, oportuna e necessária, a ser posta em

pratica pelo Governo, da Republica, com o

fim de fazer frente e combater a ameaça
de inflação que dia a dia se torna patente
entre nós.

Inexplicavel sob todos os aspectos a

inquietação que se nota nas altas esféras
do comércio e da indústria, porquanto é a

inflação um feróz inimigo interno, pernicioso,
desagregador e demolidor do edificio finan
ceiro da nação, e que vitorioso, em ultima
análise atingirá a todos, menos favorecidos
e rnaís favorecidos.

Drástico segundo se prevê, o remédio
a ser empregado contra o tenebroso mal,
reverterá seguramente, em beneficio dos

que atualmente se movimentam no sentido
de ser protelada a instituição no paiz do

Decreto-Lei, que visa taxar os lucros exces

civos, afim de obt-er recursos necessarios
ao país, para fazer íace às despezas de

.

gUE;lrra.
As conveniencias coletivas resultantes

da limitação dos lucros, com a creação e

em razão do projetado imposto, são claras
e o consequente emprego dessas utilidades
em benefício da .comunhão, é medida que
se impõe. ,

, Todavia, não' cremos que as industrias
,

inéipientes, as industrias novas, o pequeno
coinercío -recentemente instalado, todos os

,. que se estabeleceram com base no crédito,
atendendo aos incessantes apelos do Gover

no, para o aumento do parque industrial
bràsileiro, e que em razão disso, se encon

tram söbrecarregados de dívidas, afundados
até à garganta nas contas correntes deve
vedaras dos bancos, sejam atingidos.

Uma excessão se impõe, para que não

sejam afogadas no nascedouro, as industrias
novas, que, enfrentando dificuldades de to
da a sorte, foram instaladas para prestar
uma parcela do seu concurso ao esforço
geral da nação, e as quais necessitam para a

sua sobrevivencia da totalidade de seus lu

cros, que já tem um destino - o resgate
de dívidas.

A celeuma provocada é a nosso ver,
um velho vício, pois nos acostumamos de

longa data, menos a recordar deveres do

q�e a clamar direitos.
A creação do imposto sobre lucros ex

traordinários é ainda um imperativo da ho
ra atual, porque indiretamente, virá subs
tituir ou fortalecer outra louvavel medida
do Governo, que si não fracassou totalmen
te, até hoje não produziu os resultados es-

perados - o tabelamento. .

As classes menos favorecidas que lu
tam

. por conseguir equilibrar seus parcos
orçamentos em virtude da alta dos preços
de todas .as "mercadorias, dos generas de
primeira á ultima necessidade, importados
ou não, que dependem ou não de transpor
tes, estas classes serão tambem beneficia

das, pela projetada resolução.
A limitação dos lucros, remedío racio

nal e lógico evitará a ganancia, o que o

tabelamento nunca conseguiu.
Não produziu efeito desejado o tabela

mento, porque era a nosso ver, 'uma medi
da artificial aplicada á uma instituição quasi
que natural dos povos, mais antiga que a

propria moeda - o comércio e que só
á velha. lei natural obedece Oferta e

Procurá.
Já Wendell Wielkie no seu famoso

"Um Mundo Só" observara, não ter -pro-,
duzido resultado na China, identica provi
dencia.

Também lá írácassou o tabelamento.

É, entretanto, mistér, reconhecer os

honestos propositos do Governo, estabele
cendo as providencias acauteladoras dos
interesses do povo, as quaís muitas vezes

não produzem resultados satisfatórios, pela
falta de compreenção e dos excessivos egois
mos dos que subrepticiamente se contrapõem
ás determinações do poder publico.

Agora, com a creação do imposto so

bre lucros excessivos, estudadas com o crité
rio de sempre, as necessarias exceções,
esperamos o geral aplauso dos brasileiros
ao Governo, em cuja ação patriotica con-

fiamos � �

...

DELEGACIA DE SANTA CATARINA

- AVISO-

NOVO SnLARIO MINIMO E SALARIO DE COMPENSAÇãO

De acordo com o decreto-rei nO 5.977 de 10 de
novembro de 1945, o novo salário mlnlrno pera esta
I ._

regiao pessou a ser como se, segue:-
I - Floríenopolts (Capital), ôäô Francisco,

Lages, Blumenau, Joinville, Laguna, Itaiaí - Cr$ ..

270,00 mensais ou por 200 horas de trabalho; '10,80
por dia de 8 horas de trabalho: Cr$ 1,55 por hora.

II - São Bento, Mafra, Concórdia, Porto Uni

ão, Rio do Sul, Curitibanos, Itaiópolls, Camboriú,
Brusque, Bigussú, Ieragué e São José. - Cr$ 245,00
por mês; Cr$ 1,25 por hora.

III - Demais localidades e distritos - Cr$ .

255,00 por mês; Cr$ 9,40 por dia; Cr$ 1,18 por
hora.

Para aqueles que atualmente já percebem o

salário maior do que o minirno supra, até -

o limite

do dobro do mesmo salário, o decreto-lei nO 5.979
de 10 de Novembro de 1945, estabeleceu o salário
de compenseçäo, que constitue um aumento que é
feito nesta região, como segue:

FLORIANOPOLIS' (Cavltel), S. FRANCISCO, LA

GES, BLUMENAU, JOINVILLE, LAGUNA E ITAJA!

Classe de salário

e-s
212,60 a 220,00
220,00 a 250,00
230,00 a 240,00
240,00 a 250,00
250,00 a 260,00 .

260,00 a 270,00
270,00 a 280,00
280,00 Cl 290,00
290,00 a 500,00
500,00 a 510,00
510,00 a 520,00
520,00 a 550,00
550,00 a 540,00
540,00 a 550,00
550,00 a 560,00
560,00 a 570,00
570,00 a 580,00
580,00 a 590,00
590,00 a 400,00
400,00 Q 410,00
410,00 a 420,00
420,00 a 450,00

Aumento Resultado do
aumento sobre a

classe do salário

e-s
62,40 a 55,00
65,00 a 55,00
65,00 a 55,co
65,00 a 55,00
65,00 a 55,00
65,00 a 55,00
65,00 a 45,00
65,00 a 55,00
65,00 a f>5,oo
65,00 a 55,00
60,00 a 55,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00

/ 60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00

Cr$
275,00
285,00
295,00
305,00
515,00 IMPOSTO SI TABACOS
325,00

r35500 E DERIVADOS E SI BE-
545:00 . BIDAS ALCOOLICAS
555,00
565,00 De ordem do sr Cole-575,00
580,00 tor, torno publico que

590,00 'no presente mês de Ja-

400,00 ne iro arrecada-se nesta

410,00 Coletoria, ° imposto aci-

420,00 11111 referen te ao 10. se-

450,00 mestre do vigente exer-

440,00 cício.

450,00 Os contribuintes que

460,00 deixarem de pagar no

470,00 prazo referido, poderão
480,00 satisfaze lo no próximo

mes de Fevereiro com a

multa de 2()O/o.
Terminando os prazos

citados. serão extraídas
as respecti vas certidões
de dívidas para ter 10- I

gar a cobrança executiva. Viajantes
250,00 Coletoria Estadoal de

22670,00 Jaraguá do Sul, 2 de Ja-
0,00 neiro de 1

280,00 I290,00 ESGRIVA
500,0.0 Holeodoro Borges
310,00
320,00
550,00

29�
a 000 00 60,00 a 50,00 550,00

1)4o,öo I 50
'

o t;/J 0:00 60,00 Cl 50,00 560,00
550,00 3{ ',oof'ffc?�o,oo 60,00 a 50,00 370,00
560,00 52b,00 á 550,00 60,00 a 50,00 580,00
570,00 550,� ('l 540,00 60,00 a, 50,00 590,00
580,00 540,,-0 a 550,00 60,00 a 50,00 400,00
?í90tOO 550;00 a 560,00 60,00 a 50,,00 410,00

... 4óp,00 36'0,00 a 570,00 60,00 a 50,00 420,00
- 410 oó:
420'00 Como os referidos decretos-leis entraram em

450'00 vigor no dla lodo mês de dezembro, �e-
440'00 vem as Emprezas sujeitas ao Insrtfure dos Comer-

'.
ciários recolher as contribuições de seus emprega
dos a partir deste mês na conformidade das tabelas

supra.
Deve ser observado, a partir de dezembro cor

reute, o desconto para OBRIGAÇÕES. DE GUERRA

de acordo com a tabela já publicada pera esse fim.

Quaisquer esclarecimentos serão prestados das
12 ás 18 horas na Delegacia do Instituto dos Co
merciários em Florianopolls e no interior das Agên
cias em - Iolnvllle, Blumenau, Laguna e Cruzeiro.

S. BENTO, MAFRA, CONCQRDIA, PORTO
UNIÃO, RIO DO SUL, CURITIBANOS, ITAIOPO"

LIS, BRUSQUE, BICUASSÚ, JARAGUÁ, S. JOSÉ
E CAM\ORIÚ

54,90 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
,60,00 a 50,00
oo.oo a 50,00
00,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60.00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 a 50,00
60,00 Cl 50,00
60,00 a 50;00

195,10 a 200,00
200,00 a 210,00
210,00 a 220,00
220,00 a 250,00
250,00 a 240,00
240,00 a 250,00
250,00 a 260,00
260,00 a 270,00
270,00 a 280,00
280,00 a 290,00
290,00 a 500,00
500,00 a 510,00
510,00 a 520,00
520,00 a 550,00
550,00 a 540,00
540,00 a 550.00
550,00 a 560,00
560,00 a 570,00
570,oö a 580,00
580,00 a 590,00

57,90 a
. 60,00 a

60,00 a

60,00 a

60,00 a

60,00 a

60,00 a

60,00 Cl

60,00 a

60,00 a

60,00 a

60,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

DEMAIS LOCALIDADES E DISTRITOS

FLORIANOPOLlS, 50 de dezembro de 1945.

FRANK DE BARROS MONTEIRO
Delegado

N. 1.206

Com as continuas tro
voadas que se vem veri
ficando diariamente, des
de o �atal, inumeras
faíscas elétricas tem cai
do- nesta cidade e suas

redondezas, causando vi
timas e prejuisos mate
riais em instalações in
dustriais de Jaraguá do
Sul e Corupá.
Ássim que ao notici

ar-mos ha dias o faleci
mento de um cidadão
em Corupá, pensávamos
que tão cedo não tería
mos a lamentar mais
uma vitima.

'

Em consequencia de
uma faísca elétrica, foi

atingido o lar do Sr. Vir
gilio Rubini, industrial
em Barra do Rio Cerro,
que passou pela desven
tura de perder um fi
lhinho de dois anos e

meio de idade, o qual
aproximava-se das ins

talações de radio recep
tor. Ao ser atingido pe
la faisca, o menor teve
morte instantanea.
Nossos Pêsames.

Edital

EDITAL N. 731

/

Apresentaram os doeu
mentos exigidos pela 'lei.
Si alguern souber de

algum impedimento opo
nha-o na forma da leí.
Lavro o presente pera

ser afixado no lagar do
costume.

Corupá, 11 de janeiro
de 1944.

WALDEMAR LUZ
Escrivão

ANIVERSARIOS

Transcorreu a 6 do

.

corrente o aniversario do I
sr. Ubaldino G. Oliveira, I

competente farmaceutico
residente em Corupá.

A 11 do fluente come

morou seu narelício o jo
vem Paulo Ruisam, atual
mente residindo em São
Paulo.

Nossos perabens
•

'11182,10 a 190,00
190,00 a 200,00
200,00 a 210,00
210,00 a 220,00
220,00 a 230,00
�50,oo Cl 240,00
240,00 a 250,00
250,00 a 260,00
260,00 a 270,00
270,00 a 280,00
280,00 a 290,00

240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
500,00
510,00
320,00
530,00
540,00

DA-SE
dinheiro

PARA PARTICIPAÇÃO DE BÔA

INDUSTRIA, OU MEDIANTE HI·

POTÉCA. - MELHORES INFOR

MAÇÕES NO ENGENHO
RAU LTDA. - JARAGUÁ.
DO SUL, CAIXA POSTAL 6,

Acompanhada de sua

filha Cecilia R. dos San
tos seguiu a passeio pa
ra S. Paulo a senhora
aria Ruisam.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mundo Edital de Lei
lãoo A Luta Italiana

Soldados Dor-

FOCO
O Doutor Ary Pereira

Oliveira, Juiz de Direito

da comarca de Jaragná
do Sul, Estado' de Santa
Catarina, Brasil, na for·
ma da Iei, etc.

Faz saber a todos 08

que o presente edital de

leilão, com o prazo de
vinte (20) dias virem ou

dele conhecimento tive
rem ou interussar possa,

que, findo êsse prazo ha
de ser arremataào por

quem mais der e maior
lance oferecer, no dia 28
do corrente mês, as 10
horas da manhã, O- bem

penhorada ' a CARLOS
FRITZ VOGEL, na ação
ordinár-ia quo lhe movem

PEDRO BROES DA SIL
V A E SOFIA VIEIRA

EGGERT, abaixo. descri
minado '.

te-ame r i c a DOS

conduzem, atra

véz os escom-

(Serviço especial da INTER-ÀMERICANA)

WASHINGTON - Os
chefes dos Estados Maio
res norte-americano e in

glês publicaram uma de

claração conjunta reafir
mando o perfeito entendi- M�X:l<:O - Em t�lewa
mente entre os chefes mili- m� .dIrlgldo. !1� - Prlmelr.o
tares dos dois paises pa-I

Ministro .brltamco o Presi

ra as operações de des- d�nte Avlla_ Ca'!lacho ma

embarque no nordeste da nífestou a alegria do _po
Europa, nas quais o ini- va e do go\'erno :nexlca
migo comum será ataca- n? p�las resoluções da

do com todas as forças. hlsto�lca conferencia de

Teeran, ne qual Roosevelt
Churchill e Stalin reafir

maram a sua decisão de

esmagar o nazl-Iaclsmo

em todo o mundo.
.

bombardear uma cidade
alemã todas as tardes pa
ra ver até que ponto a

mesma resistiria. bros de uma

loca1idade semi-
,

destruída da Ita-

lia, os cadáveres

de seus compa

nheiros mortos

em ação, duran

te o avanço con·

tra as. posições

dos -facistas ale

mães na Italia.

(Foto da Inter

Americana).

LONDRES - O Arce

bispo de Napoles, Carde
al Ascalesi, em sermão,
pronunciado na Catedral

daquela cidade criticou

severamente os italianos

que auxiliam os alemães.

LONDRES - A impren
sa londrina dispensou ca

lorosa acolhida à nornea-

NOVA YORK - .Nume- ção do general Eisenhower
rosos intelectuais norte-a- pare o comando das for

rnericanos participarão de ças Aliadas que abrirão

uma reunião especial des- a segunda frente.

tinad? a ventilar assunt�s, WASHINGTON _ U
relacionados com a parti-,'.

m

cipação do Brasil na guer- n<_>vo navio da, f�otêl da

ra e com a sua colabora-
LIberdade recebera o no-

ção ne paz futura.
me de "Carol �ombard"

. em homenagem a memo-

BERNA - Informações ria da conhecida atriz des

chegadas da Iralla ocupa- aparecida, quando em

da dizem que os recentes campanha de propaganda
fuzilamentos de referis de- dos bonus de guerra nos

terminaram a irrupção de Estados Unidos.
.

movimentos grevistas nas

principais fabricas de ma

terial belico de Milão, ora
controladas pelos alemães.

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
t.el Junior entre terras

de Vergilio Rubini e as

de Henrique Krause, con-
tendo a area total de portas do Forum no lu-

2.500 metros quadrarias, gar de costume, e publi
avaliado em cr.$10.C.00 00. cado pelo jornal «Correio

! Cujo bem constante do do Povo-, qu= se edita

autd de avaliação e edital
nesta cidade.' Dado e pas

de folhas dos autos da sado nesta cidade de Ja

referida ação ordinaria, raguá do Sul, aos cinco

será levado em publico
dias do mês de Janeiro

leilão de venda e arrema-
do ano de mil novecentos

t.ação Assim será o refe- � quarenta e quatro.

rido bem arrematado por
Eu Ney Franco, escrivão

uuern mais der é maior o subscrevi. (assinada)

O Preceito do dia lance oferecer, no dia, ho- Ary Pereira Oliveira

ra e lugar acima meneio-
Juiz de Direito da Co-

O hábito de fumar deve nados, podendo o mesmo
marca». - Está conforme

ser abolido, a todo o tren- ser examinado por quem
o original, do que dou fé

se. Sómente os escravlsa- inter-esso tiver, á rua Ma- Jaraguá do Sul, 5 de

dos ao vício não tentam rechal Deodoro da Fon- Janeiro de 1944.

oprimi-lo. Que êsses ao seca, onde se acha loca

menos tenham coragem Iisado dito hem. E para

de restringir da máximo que chegue a noticia ao

o uso do fumo e suas conhecimento de todos,

d�sastr o s a s consequên-I se passou o presente edi

eras. SNES. tal, que será afixado as

Banco lndustrla e Comercio

de Santa Catarina S. A.
LONDRES - O Gene

ral Doolitle foi nomeado
comandante da VIII Força
Aérea dos Eetados Uni

dos, sediada na Grã-Bre
tanha.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

JARAGUÁAgencia:
WASHINGTON - As

forças navais e aéres cios
Estados Unidos já afun
daram ou avariaram gra
vemente 927 navios mer

cantes e de guerra do Ja
pão, desde ° dia 8 de
dezembro de 1941.

LONDRES - Referindo
se aos ataques da avia

ção aliada à Alemanha o

General Montgomery de
clarou que os bombardei

os são um fator da vito

ria na presente guerra
e que o seu desejo era

Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 :::_ End. Tel. «I N C O »

Matriz: I T A J A Í

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinvillé,
Lages e Riu do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do

Peixe .....ã(· Francisco, Tubarão e Porto União SUB"AGEN

CIAS 'EM: Indaial, Hamo.iia, São Joaquim. e Tijucas. ESCRI

TORlOS EM: Concordia, Gaspar, Taió e Urussanga. EM

INSTALAÇÃ.O: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri-
Franco I '

nha e Ar:ira�gu�.
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulas de expor

{t:--------::::�·i tação e outras operações de credito; passes para

as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

O escrivão - Ney

Lenha
Picada

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS

A disposição sem aviso, com retiradas livres para

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

1.000,00)
.

3 %

Depósitos Populares' Limitados (até 10

mil cruz.oiros) depositas iniciais a
.

partir de 2rl,00' subsequentes a

partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses \ 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias .no

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A.

H'O R A R I O: - Das J),30 ás 11,30 e das 14 ás 15 t·
Sabados: Das 9 ás 11,00 .

de coivara 1a' qualidade
Metro Cubico ou

Carrada - 12 cruzeiros
·

Carlos Hoepcke S. A.:
........... 1 .

Lenha para for
no etc..•

- Entrega a domicilio-

'Oomeraio Industria Pedidos pelo Telefone

N.79

Matriz,.
.�---_:::::.:

Florianopolis
Caixa Postal, 1 e 2

SCHULZ & CIA. LTOA.
FILIAIS: COMISSÕESREPRESENTAÇÕES

Secos.e Molhados por Atacado

Rua Oel. Procópio Gomes, 99 J A R AG U Á�lllIJZEIR09 LAGE§l9 JOINVILLE9•

LA\GID�A, BLIDMEN'A\ID IE §IAo FRAN�I§I�O
Variado sortimento de :

Conservas
Charutos Danemann

Bebidas especiaes
Miudezas em

=

Ferragens - Louças - Fazendas - Produtos Quimicos

Farmaceuticos -- Fabrica de Pregos - Estaleiro

Secção de Despachos - Navegação.

r
" , geral

Cereaes

Exportação de produtos coloniass

Seguros: Fogo - Acidentes de trabalho

Acidentes pessoaes
-- Vida e Oapitalização.Endereço telegrafico: &&HOEPCKE" I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ARIF BEY (Exclusívl
dade de C. E. C. pera
«Correio do Povo»
Ankere - Já não resta

a menor duvida de que a

Turquia jamais poderá es

capar da guerra, O des-

locarnento dos teatros de
luta, a unidade de pontos
de viste da' nação turca e

os ideais democraticos do
povo ortornano exigem

-

a

deflníção pura e sinÍples
do caminho que a Turquia

'guerra
Turqu ia

re ao lado da Inglaterra,
representará uma reafir

mação do respeito que a

nação turca devota a to

dos os ideais dernocratl
cos do mundo.

trias. Os compromissos
assumidos pela Turquia
com a Inglaterra, de co

laborar no respeito das
liberdades humanas, de
impedir o alastramento de
agressões politicas e tra-

seguirá nos proxirnos dies.
Na Turquia já se respira
o ambiente de guerra, é
desusado o movimento de

regimentos militares para
as fronteiras e é febril o

trabalho das suas indus-

belher pelo fim da tirania,
são respeitosamente ob
servados pela Turquia e

estão prestes a ser. pro
vados efetivamente. A en

trada da Turquia na guer-

CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 Telefone N. 39

............................................................................................................................
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DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio : Av Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

Residencia : Mal. Deodoro da Fonseca, 815

JARAGUÁ DO SUL

fUN D A D O EM 1919

ANO xxv

o BRASIL
'GAR QUE

SABADO,' 15 DE JANEIRO DE 1944
---------------------------------------------.-------------�------------------.---------

NO LU-O
É SEU

Brasil

no Imprensa Mun�iHI
(1. 'PAULO DE MEDEIROS)

Encerramos o ano de
1945, intenso e fecundo,
em que as realizações do
Governo e do homem
brasileiro superam a qual
quer previsão otimista, no
trabalho de o Brasil con

tribuir com o maximo de
seu esforço pare a vitó
ria da liberdade no mun

do, com o esmagamento
completo do' nazi-Iecisrno.
Chegamos mesmo a

uma etapa culminante de
nossa vida, sern sirnele
na história do país, se o

balanço dos valores mo

bilizados pera multiplici
dade da produção, em to
dos os secrores de ativi
dade, evidencia como de
monsrrarlvo de, nossa ca

pacidade' um potencial e

conomico de tais propor
ções que nos situa 'entre
as nações que rnaís

.

po
derosamente atuam na

guerra centra os inimigos
da ordem e dos direitos
humanos.
, O Brasil se transforma
tocado por uma força
criadora.
Nada permanece entãô

inviolável e inatingível á
ação transforrnadora do
Estado; todas as energias
conjugadas' se orientam a

impulsionar a produção e,
de extremo, a extremo do
territorio nacional, sente
se nas usinas e nas fá
bricas, nas lavouras e

nos campos, nos labora
tórios e nos arsenais, nos

quarteis e nos lares, nos

-esplritos e nos corações,
em tudo, emfim, o ritmo
febril de um trabalho á
acelerar riquezas, forjar
energias, impulsionar o

progresso, fortalecer a

nacionalidade,. e dar ao

Brasil a projeção que des
fruta de o maior parque
do Continente, onde se

armazenam em abundan
ela as mareríes primes e

os elementos indlspensa
veis á guerra moderna,
bem como recursos e re

servas inexgotaveis á re

vitalização do mundo,
quando as Nações Unidas
se confiarem á tarefa gi
gantesca de consolidar a

paz para a sua recons

trução.
O potencial humano, no

exército expedicionário
que formamos pare ôrn
bro a ômbro com os alia
dos participarmos do as

salto final á fortaleza na

zista, este pela tradição e

pela SUB formação de a

gora, conduz com a sua

bandeira o mesmo ideal e
o mesmo sentimento de
honra que impelem os

marujos brasileiros e os

valorosos azes da FAB.,
no patrulhamento do Ar
lanríco, serem sentinelas

avançados do Brasil na

luta centra o inimigo pa
ra o seu extermínio ou

rendição final.
Participamos diretamen

te da guerra desde o pri
meiro insranre em que fo
mos agredidos, e a nossa

conduta a partir da decla

ração de beligerâncie com

os rorallrériõs, se reflete
um ato de governo em

defesa de nossa sobera
nia, corresponde a com

premisses que assumimos,
numa politica internacio
nal em que o Iramererr,
porta-voz dos altos ideais
pacílicos de unidade con

tinental, sustenta nas con

ferências de Havana e de
Lima o principio de in
violabilidade da sobera
nia dos estados america-
nos. .

O Brasil, portanto, nes

ta hora sombria em que
se travam formldavels
batalhas nos diversos se

tores e frentes, do oci
dente e do oriente, em

que hà um nazista ou um

seu comparsa para ani

quilar, em nome da civi

lização e do direito, tem
a desempenhar a missão
maís importante que os

acontecimentos lhe confe
rem.

Sabe que é urgente a

tarefa iniciada e que se

completa dia a dia á me

dida que mais nos apare
lhamos, e os planos do
Governo da Republica,
partes integrantes do pro
grama de mobilização, se

efetivam em eloquentes
afirmativas, concretizados
em realizações da impo
nência de Volta Redonda
e da Fábrica Nacional de
Motores, quando outras
aí estão a aquilatar o que Isomos'do que

f temos'd o BOMBAS para uso domestico e fins indústriais: Marca HAUPT, rotativas,
que po ernos azer e. ar. conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.

d �� b�lanço prormssor com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,
e I� e ano para o servindo até 50 metros de profundidade.
Bresíl que se coloca no

lugar que é seu, por con

quísté-Io sern disputas nem

hegemonias, mas somente

por ter-lhe soado a hora Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

de desempenhar, como ARANDELAS.
lhe compete, o rnais assi
nalado papel no Conti
nente, pela América livre I
e para ,todo, o mundo.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquer
(A N.) pedido de. instalação de luz e for.,Ça,

A Conferencia de Moscou

(Da Imprensa Carioca)
Nos últimos anos, o

Brasil tem andado em

fóco na imprensa dos I
grandes países. Dada a

situação criada pelo pre
sente conflito mundial,
iremos progredir rapida
mente nos próximos
anos, graças às condi
ções excepcionais do
nosso crescimento e às

perspectivas favoráveis
do nosso desenvolvimen
to ma terial,
Numa cronica agora ir

radiada através duma
cadeia de emissoras nor

te-americanas o comen

tarista radiofonico Ed
ward Tommlinson acaba
de tratar da proxima
partida para . a Europa
do nosso Corpo Expedi
cionario, Segundo sua

observação, não é esta

apenas a primeira vez

que os soldados brasilei- considera que vivem em do entramos na guerra.

ros atravessam o Atlãn- nosso país milhares e Felismente, até agora
tico, para lutar no Velho milhares de alemães e

Mundo É tambem a pri- italianos E de japonê- foram evitadas' maiores

meira vez que, 110 curso 'ses convem que seja a- complicações. Isso dacor

da história, qualpuer das crescentado.

republicas sul-americanas A observação de Ed- so povo bem como das
envia uma força expedi- ward Tommlinson é pro-
ciouaria para outro con- cedente. De fato, vivem autoridades goveruamen-

tinente. no Brasil grandes· colo-
Registrando o fato, sa nias de naturais dos paí

lieuta o comentarista que ses eixistas Esse foi,
no caso brasileiro, essa realmente. um problema
decisão teve ainda maior muito delicado que tive

significação, quando se mos de enfrentar' quan-

•

Os secretar-ios das Relações Exteriores dos EE. UU., In

glaterra e URSS, reuniram-se em Moscou com seus acessores.

Esta conferencia, considerada preparatoria da que acaba de se

realizar em Teerã. constituiu um dos mais importantes aconte

cimentos da guerra" pois nela foram resolvidos assuntos de

grande trancedencia para a guerra e a futura paz. As delibera

ções tomadas constituiram o maior golpe assestado no fascis
mo mundial. (Foto da Inter Americana)

reu da. tolerancia do nos-

timento de hostilidade
contra as colonias eixis
tas.
Queremos apenas que

elas trabalhem tranqui
lamente e cooperem pa-
ra a prosperidade uacio-
nal. Fixando esse e ou-

tros aspectos da participa-
ção do nosso país na

presen te conflagração, oei \:
comentarista norte-ameri-"
cano afirmou com justi-
ça, que o Brasil é hoje
uma potencia mundial.

.

(A. N.)

tais, que levaram o feno
meno em consideração,
logo que entramos em

guerra com as potencias
agressoras. Aliás, não
alimentamos nenhum sen-

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA. .............................................................
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Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

Matriz: .JOINVILLE
/'

(Sob Administração do Governo . Federal)

farmacia NovaItAit. A .91•• I>llltfttnr. I.IGIIII.
.AIHfIMel III EllI.GII�

de ROBERTO ltl. IÍORST
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.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

�. I.pra _ .....:

�, To ..

���,�1t Re.fri�dOl

r ;;��':'I'
BronQuit••

:I.;;�[:! _

ElcrofulOI.
I.L. _,: (onval.scenç••
Vi _'<HO CREOSOTADO
e: UM GERADOR DE SAÚOIt.

a que dispõe de maior
,I sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 � JARAGU4
.............................................................
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F'" ACOS E AN�MICOS J

Tomem.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ministério �o lra�81�o In�ustl ia e Comercio E S P- O R T E

Cientifico a todos os interessadoe que a matri

cuia neste estabelecimento estará aberta de 26 a 29
do corrente mês, das 8,00 horas ás 10,30.

Nos dias 26 e 27 serão matriculados os alunes

portadores de boletins de promoção, e nos dies 28 e 29
serão arrolados os novos candidatos.

Os novos alunos, que se destinam aos 108•

anos, deverão apresentar certidão de idade. '

É de grande conveniência pare esta direção
que todos os matriculados se apresentem acompa
nh-ados de seus pais ou tutores.

As aulas. reabrir-se-ão a 1 de fevereiro, funcio

nando das 7,50 às 11,30.
É obrigatório o uso do uniforme.

Jaraguá, 13 de janeiro de 1944 ----�-------:",--------

LEONOR DE S. NEVES

rais:
168. DELEGACIA REGIONAL DO '

T R A B A L H O RESOLVE: fixar em vin-

FLORIANOPOLIS S, O. te cruzeiros (Cr$ 20,00),
. d

. a importsncia correspon-
Levamos ao conhecImento o comercIo em ge- o I S' d'-

ral e pr�ncipalmente de hos�os prezados. freguezes,
I �O�TARIt N

ci 1�'9�3� 27 �:ted��id�)P�st�nti�nadI�
que retIrou-se de nossa fIrma o SOCIO, RICIERI e ezem ro e

S· 'do I d .'_

MARCATTO, pago e satisfeito de seus haveres, lO lCa e grat;' super�
tendo assumido o ativo e passivo da referida firma O DELEGADO REGIO- or e Fundo SOCIal Smdl-

NAL do Ministério do cal pelos Agentes ou Tr'a

Trabalho, Indústriá e I balh�d?res .Aut�mom?s' e
Comércio, no Estado de Proflss)ona)� LIberaIS d.o
Santa Oatarina, m'lando Estado de banta Oatan

das atribuições que lhe n3..

conferidas 'em virtudé REGISTRE-SE e nUM-
das leis e regulamentos PRA-SE,
em vigôr e, tendo em

de todas as côres na

MARCATTO IRMÃOS TIPÖGRAFIA AVENIDA

16a. D�legacia Regional do Trabalho

FLORIANOPOLIS, S. C.

E-DITAL
Pelo presente edital, torno publico, pera conhe

cimento dos iníeressados que, na forma do arr. 586
da Consolidação das Leis do Trabalho". aprovada
pelo Decreto-lei nO 5.452 de 1-5-43, pera flns de re

colhimento do IMPOSTO SINDICAL, devido por
todos os empregadores, empregados, agentes ou

trabalhadores autônomos e profissionais liberais

deste Estado, designei, pera as localidades onde não

existirem agências do Banco do Brasil S. A., o

Banco Industria e Comércio de Santa Catarina S A.

(Matriz e Filiais). Não' existindo na localidade

agência de um ou outro Banco, o recolhimento deverá
ser feito na sua agência ou filial rnais próxima. O
recolhimento do Imposto Sindical dos empregadores
efetuar-se-á no mês de Janeiro de cada ano e o dos

empregados será descontado no mês de Março
_

e

recolhido em Abri! anualmente. Chemo .e atençao
dos lnteressados para a fiel observância das dispo
sições da Consolidação das Leis do Trabalho. pu
blicada no Diario Oficial da União, de 9 de agosto
do corrente ano, esclarecendo que, o não cumpri
mento do disposto na referida Consolidação dentro

do prazo legal, implicará na aplicação das multas

de dez a dez mil cruzeiros (Cr$ 10,00 a Cr$ 10,000,00)
segundo a 'natureza da infração e as condições eco

nômicas do infrator, sem prejuízo da ação criminal

e das penalidades previstas no art. 555 da Consoli

dação (Secção VIII). Para os profissionais liberais

a penalidade consistira na suspensão do exercício

profissional até a necessária quitação. As reparti
ções federais, esradoaís e municipais não concede

rão registro ou funcionamento ou renovação da ati

vidade, aos estabelecimentos de empregadores e aos

escritórios e congéneres dos trabalhadores por conta

própria, sern que selem exibidas as provas de quita
ção do Imposto Sindical, ressalvado o caso do em

pregador ou trabalhador por conta proprie que inicie

sua atividade.
Para os empregadores e empregados será obser

vado o disposto pela Consolidação, Capitulo III -

Secção I.

Florianopolls 27 de Dezembro de 1943.

ERNANI DE OLIVEIRA

Delegado Regional

Grupo Escolar " Abdon
MATRICULA

Batista"

..
.

Diretora

Â PRACA

o socio

JOÃO MARCATTO
que continuará com o mesmo ramo de industr!a.

Agradecemos sinceram�nte á todos os nossos

clientes pela confiança que sempre d�positaram á

nossa firma social, e esperamos que continuarão á

depositar ao sucessor JOÄO. MARCATTO, a mes-

ma confiança. f
'

Saudações Atenciosas

O segundo jogo entre rica, encontrou porêm em FAZ SABER aos que
as representações da A. Altamiro, uma barreire, o presente edital de prí
A. Brasil e S. D. Ame- dificil de transpor. lnume- meira praça, com o pra
rica, realisado domingo ras belas, endereçadas zo de trinta (30) dias ví
ultimo na praça de des- perigosamente ao arco rem ou dela conheci

pertos da rua Abdon Ba- contrario, encontraram o mento tiverem, que, Iín
tísta, veiu trazer outro re- guapo arqueiro ioinvillen- do esse prazo, hão de
sultado inesperado, como se no seu lugar, á defen- ser arrematados por
soe ser o triunfo do alví- der com galhardia 0- pos- quem mais der e maior
rubro frente a aguerrida to que lhe confiaram. O lance oferecer, no dia 4

equipe da A. A. Brasil, resultado da partida st de fevereiro proximo
e consequentemente tor- foi justo, rarnbern traduz vindouro, as 1Qhoras da
nou ínevíravel a terceira a valentia do onze de Arí. manhã, os bens perten
partida, que decidirá a Não houve dominio em centes ao espolio de

pósse da taça "Iaragué". campo, tampouco o Ame- Selma Carolina Keiser,
Desta fei-a, o conjunto rica pode-se vangloriar no inventario em que é

da S. D. America, pisou de ter exercido qualquer inventariante A I f r e d o

o gramado com outra superloridade sobre o Henrique Guilherme Keí

disposição para a luta, a Brasil, como esre não pó- ser, sendo que a venda
falta de Girola e Niels de contesrar o brilhante dos bens em praça pu
não foi sentida, porque feito dos rubros. blica, será feita para o

Guilherme, Orestes e ôí bem que o calor e pagamento das' dívidas
Arduino lhes são superl- o estado lamacento' do do espolio, bens esses

ores. O grernio rubro fez gramado, empanassem em que constam do seguin
tude pela vitoria, jogou I parte o brilho da partida, te:

pera ganhar e portanto por outro lado o publico,
CACHORROmereceu o resultado fa- assistlu a um esperaculo, 10) - Um terreno

.
sito

voravel como semanas no qual imperou a rnais nesta cidade a rua Mal.

arraz teve que curvar an- estrita disciplina e cama- Meodoro da Fonseca,
te a superloridade do alví- radegern. O arbitro, sr. fazendo frente com 15

anil, domingo ultimo sou- Benedito Campos não te- metros na mesma rua,

be reagir da debacle. A ve grande trabalho, por- íundos com 75, metros

proposiro nos lembramos que o sr. Angelo Salves com terras de Artur

de uma nora publicada preparou o "terreno". Carstens, entre terras

num vespertino ioinvillen- Na partida preliminar de Freymundo Freygang
se, sôbre o resultado do do grande encontro,. de- e as de Ricardo Jensen,

íogó de domingo, diz re- frontararn-se as equipes com a area de 1.125me

ferida nora "a A. A. ßra- secundarias dos dois clu- tros quadrados, avaliado

sil apesar de ter disputa- bes, e após um préli_o em Cr$ 4.000,00.
do uma partida de gale, bastante animado, a re- 20) - Uma casa de

foi vencida." Realmente presentação da A, A, ßra- material, recem-constru- E Saltara da Cama Disposto para ludo

assim aconteceu, porem, sll venceu a sua hornoni- ida no mesmo terreno,
Altamiro é quem esteve ma da S. D, Arneríca, pe- avaliada em Cr$ 25.000,00
numa tarde de gala, bem Ia significativa contagem Total Cr$ 29.000,00.
secundado por Lucindo e de 4 a O. Cujos bens constantes

Heinz. O arqueiro doAmerica do termo de declarações
-

e auto de avaliacão dos
fez cousas do "Arco da Ve-

DOI� lUMINHRt� onl referidos autos de inven-
lha" no seu reduto, de- U II LU II
fendeu o que éra pare tário, serão levados em

defender, algumas defe. Sciencia primeira praça de venda
e arrematacão em hasta

zas foram simplesmente publica, pelo valor total
sensacionais. Atteslo que o preparado
O quadro da A.� A. PEITORAL DE ANGICO de Cr$ 29.000,00 - vinte

Brasil, sentiu a falta de PEr.OTENSE, do ilustre e nove mil cruzeiros. -

Errl, porêm não podemos tarrnaceitico Domingos da Asaim serão os referi

dizer, que o conjunto a- Silva P1tJtLJ, em vista de

ruasse aquem de suas sua. íormü!a, deve ser U111
-

ui
,

I I npe Pelotas - Barão dos San-
possibilidades. Perden bum medicamente, que d-ve tor em me terna pe a t -

,

ser aconselhvdo nas attec rial -vca.iemia do :Zio de Ia. tos Abreu
porque assim estava pres-

O eire t, Firma rec .nhe..ida pelo nota
.

N
-

d t C,öes .broncho-pulmonares. 11 ) t' �

CrI to. ao eu re�'uas ao
h rio A. E. Fie l-er

seu antagonista do. come- referido é verdade, pelo qne .At�t·:,to que ten o empr' - I_ Licença N 5 I ( de Março-
ço ao fim, quasi sempre passo o presente. gado elll .nlÍn;1a climica lIas

esteve mais em evidencia Pehtas - DR. BERCHON brollchitl'<; quer simplemente de 1906. .

d d Deposito gera!: LABORA-
no ataque do que o Ame- Eu abaixo assinado, dou· catt>atr,tes quer e tUII o ee-

TOIUO Pt::ITORAL DE
tom�t1Co c' ,preparado PEI-

ANGICO PELOTEMSE _

TOKAL D;� ANGICO PE- ., S I
LOTEN')E do illustre pbar. Pelotas - RIO G. do ,u

. D' .

d ')
.

VenJe-�t.: em tocla a parte.
maceutlco OIJ.HlgoS a:-:'1 v \

-

Pinto tendo obtido vantagens·
-----------

incont.:'staveis acoroçoando- Cantol1ei ras 6-
me a lançn ll'ão des�e mdo f t ri i" '''\(
therapeutico muito ±ri"qucil- para o 06ra las

I,f)
temente. sempre com resulta- todas as côres

do pí'obcuo' e incontestaael. Recebeu Tipografia Avenida

A A. A." Brasil caiu
frente á S. D. America
pela contagem de ,2 a 1

Ministerin do' JrH�HI�o
In�ústriH e romércio

\'isia a ine'xistência de
Sindicatos de AgAntes ou

Trabalhador!Ss .\ utono
mos e Profissioaais Lrbe·

Florianopolis, 27 de de
zembro de 1943.

,

ERNANI DE OLIVEIRA

Delegado Regional

PAPEL CREPON

�l CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO

1::.;:;:.II DR. SADALLA AMIN
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO, NOS ii
H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ il

«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS �j
_ .loinville - !!

INSTITUTO
.

ROCHA . LOURES
Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,

nariz e garganta I

Dispõe de aparelhos os mais mordemos para exame

de sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fone, ,34. JOINVILLE

Edital
DE PRIMEIRA PRAÇA
O Doutor Ary Pereira

Oliveira, Juiz de Direito
da Oomarca de Jaraguá,
Estado de Santa Oatarina
Brasil, na forma da lei,
etc.

dos bens arrematados

por quem mais der e

maior lance oferecer, no
díá, hora e lugar acima

mencionados, podendo
os mesmos serem' exa- I
minados por quem inte
resse tiver, á Rua Mare-

.

chal Deodoro da Fonse

ca, nesta cidade, onde
se acham localisados di
tos bens. - E para que
chegue a noticia ao con

hecimento de todos, se

passou o presente edital

que será afixado no lu

gar rie costume ás por
tas do Forum. e publi
cado pelo jornal "Correio
do Povo", que. se edita,
nesta cidade. - Dado e

passado nesta cidade de

Jaraguá do Sul, aos cin
co dias do mes de janei
ro do ano de mil nove

centos e quatro. Eu, Ney
Franco, escrivão o subs
crevi. (assinado) Ary Pe
reira Oliveira - Juiz de
Direito". Está conforme
o original, do que dou fé.
Jaraguá do Sul, 5 de

janeiro de 1944.

..

O escrivão

Ney Franco

Desapareceu em De
zembro ultimo um cachor
rinho de pelo vermelho,
com focinho, patas e

ponta da cauda branco.
Gratifica-se a quem o

achar.
JOSÉ M. MÜLLER

dESPERTE D BILIS
DO SEU FIGDDO
Seu fígado deve produzir diaria

mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não

são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago.Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-se abatido .

e como que envenenado. Tudo é

amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não toca

rá acausa.Neste caso,asPílulasCarter
são extraordinariarnenre eficazes.Fa

zem correr esse litro de bilis e você
sente-se disposto para tudo. São sua
ves e, contudo, especialmente indi
cadas para fazer a bilis correr livre
mente. Peça as Pílulas Carter. Não
aceite outro produto. Preço: c-. $ 3.00

Campeonato
Estadllal

Avaí F. C. 5 X S. D.
Blumenauense O

OR. HRMInI� IHUHRfS
Especialista em doenças

dos

OLHOS - OUVIDOS -

NARIZ e GARGANTA,

Oonsultorio modernamen
te instalado em carater

pe!manpnte na cidade de
Blllrnenau.

RUA 15 DE NOVEM

BRO; 1393 (defronte ao

Hotel Oruzeiro)
- OPEBliÇOES NOS HOSPITAIS-

No estadio "Adolfo
Konder" na capital. do
Estado, realisou-se domin

go ultimo, a semi-,final do
Campenato E;stadual, na

qual jogaram o Avaí de
Florianopolis' e o Blu
menauense de Blumenau.
Os campeões de 42 _

venceram referido prélio
pela alta contagem de 5aO, America F, C. d� Joinville.
classificando-se assim pa-/ Cas? o Ame�lca vença
ra as finais, cuio inicio o preito amanha, lhe bas

terá lugar domingo no tará um empate em Flo

campo do Caxias F. C. rianopolis da segunda
de Joinville, contra o cam- partida, pê!ra ser declara

peã� da Zona Norte, o do campeao de 43.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Municipal
,DECRETO-LEI N. 117

Orca a RfCfllß e fixa o DfSPflß �o Município �e JarDIná, DorD o exercicio �e 1944.
o Prefeito Municipal de Iaraguei, usando da atribuição que lhe confere o arr. 12, item III, do

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

Art. 2°. _ A Despesa Geral do municipio de Iaragué, pare o exercicio de 1944, é fixada em

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

Código
, Geral DESIGNAÇÃO DA DESPESA Efetiva

Mutações 'To t a I
Patrimoniais

Cr.$ Cr.$ , Cr.$ -x

40.898,40

5.000,00
5.000,00
5.800,00 5.000,00 6.800,00

11.860,00 11.860,00
67.098,40

28.696,00 6.606 _ Alfredo Kluge - Requer licença cons-

trução maosoléo sepultura perpetua .de José Kluge -

8 6 Á viste da informação, como requer.
.00,00

6 96
6.625 _ Freymundo Freygang _ Requer "Habi-

4.2 ,00 te-sé" pare dois quartos seu predio sito á Rua Mal.
550 . .000,00 Deodoro da Fonseca - Idem, idem, idem.

,/

6.626 - Comercio e Industrie Germano Stein

S/A. - Requerem licença demolir rancho existente

nos fundos seu 'predío á rua Mal. Deodoro da Fon

seca - Idem, idem, idem.

ass.) LEONIDAS C. HERBSTER
'

6628 _ Artur Hausen - Requer baixa pare 1944

RENATO SANS impostos referente sua serraria sita á estrada Gari-

,

beldí - Idem, idem. idem.

( I 6.629 - Benjamin Riedman - Requer ba xa pera

�..---.�.--..-.--.....�--....................� 1944 .imposto sua bicicleta - Idem, idem, idem.

lE�'"�='�";"t"�"===i=�=;';'";";�'� � íId I!ir iU I!m Ió r o1 ;�e::��P�s;':::::�:I:���!mi:::::���t:a:��r:::
Compramos de DI,Versas Quahdadas cia seu nome terreno com- 200.000 m2. sito ä

.

estra

da Ribeirão Molha e adquirido de Bento. Francisco

e Teodoro dos Santos.
'

6.652 - Sebastião Fagundes _ Requer trens
ferencia pare João Espindole imposto seu carro Ia-

§(Q)(CTIlE]lJ)AIDIE TIGlUA§§llr l1[IDÁo voura _ Idem, idem, idem.

Jaraguá, 30 de dezembro de 1943
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ENSINO PRIMÀRIO, SECUNDÁRIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo

Orgãos Culturais
Material permanente
'Despesas diversas

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILlOS

Despesas diversas

Total dos serviços de educação pública

SAÚDE PÚBLICA
Asslsrencla Hospitalar
Pessoal varlavel

SERVIÇOS DIVERSOS

Despesas diversas

Total dos serviços de saúde

5.000,00 5.000,00

16.278,00 16.278,00
19.278,00pública

FOMENTO

Fomento da Produção Vegetal
Despesas diversas
FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
Despesas .diversas

2.600,00 2.600,00

1.800,00 1.800,00
4.400,00

SERVIÇOS INDUSTRIAIS
Industrias Fabris e Manufatureiras

Pessoal variavel :,._
Serviços Diversos
Pessoal fixo
.Peseoel verievel

1.500,00 1.50000

5.000,00
2.500,00
5.500,00 5.500,00'

7.000,00Total dos serviços industriais I

- \ ,.
t

SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Adminlerreção Superior
Pessoal fixo
Pessoal veriavel

7.800,00
4.200,00
12.000,00 12.000,00

CONSTRUÇÃO E CONSçRVAÇÃO DE
LOGRADOUROS PUBLICOS

Pessoal variavel
Material de consumo

Despesas diversas

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOviAS
Pessoal variavel
Material de consumo

Despesas diversas

26.000,00
15.000.00
8.000,00
49.000,00 49.000,00

91.221,50
,,57.000,00
16,000,00
144.221,50 144.221,50

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Despesas diversas

Total d'08 serviços de utilidade pública

ENCARGOS DIVERSOS

Indenizações. Reposições e Restituições
Despesas diversas

Encargos Transltóríos
Pessoal variavel
Despesas diversas

16.040,00 16.040,00
221.261,50

'200,QO ' 200,00

5.000,00
20.000,00
25.000,00 25.000,00

Premios de Seguros e Indenizações por Acidente

Despesas diversas ,.

Subvenções, Contribuições e Auxilios

Deepesas diversas
'

Diversos

Despesas diversas,

Total dos serviços de encargos diversos

TOTAL GERAL DA DESPESA'

5.800,00 5.800,00

28.696,00

8.600,00

Art. '30. Revogam-se as disposições em contrario. /

Prefeitura Municipal de Iaraguä, em 25 de dezembro de 1945

continua

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183:

\.�:::::::::':::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:J.i
J A R A G 'U Á RIBEIRÃO MOLHA JARAGUÁ

de' Jaraguá
ft�qu�rim�nIDl dl!lPü·

-

ehüdol
D I A 29/12/1943

6.599 - Alfredo Klug _ Requer rransferencla

pera Germano Gasehe imposto sua carroça - À
viste da informação como requer.

.

6.600 '_ Paulo Lenz - Requer transferencia

pera Rudolfo Lenz terreno com 4.,118 m2. sito á es-'

rrada Irepocú-Hansa - Idem, idem, idem.

6.601 - Sociedade ITA Limitada - Requer
tranrferencia seu nome terreno com 1.570.000 m2. si

to á estrada Itepocuzínho e' adquirido de Dominio

Dona Francisca - Idem, idem, idem.
6.602 - Adolfo Hort - Requer transferencia

.

seu nome terreno com 25.000 m2. sito á estrada Ri

beirão Grande do Norte e adquirido de Joaquim Danna
_ Idem, idem, idem.

. 6.605 - Adolfo Hort _ Requer transferencia

seu nome terreno com 5.880 m2. sito á estrada Ri

beirão Grande do Norte e adquirido de João e Ben-

jamim Danna _ Idem, idem, idem.
'

6.604 - Diedrich Borchers _ Requer baixa pa
ra 1944 imposto sua blclclera _ Idem, idem, idem.

6.605 _ Nelson Krause ,- Requer transferencia

pera Otavio Ferrazza imposto relativo seu carro de

lavoura - - Idem, idem, idem.
6.607 - Eurico Ehlert - Requer rransferencía

seu nome imposto carro de lavoura adquirido de Ri

cardo Mueller - Idem, idem, idem.
6.609 - João Bailoni _ Requer baixa para

1944, imposto sua bicicleta - Idem, idem, idem.
6.610 -- Frederico Hasse _ Requer rransferen

cia para Alfredo Butzke, terreno com 119.588 m2. si

to á estrada Ribeirão dos Hungaros _ Idem, idem,
idem.

•

6.611 - Elza Grahl _ Requer baixa pera 1944

imposto si negocio de generos alimenticios - Idem,
idem, idem.

6.612 - Iolanda Gomes Silva _ Requer visto
ria e "Habite-sc" sua casa reconstruida sita á rua

Presidente Epitacio Pessoa - Idem, idem, idem.

6.61,) _ Mariana F. Tavares ,- Requer transfe
rencia pare João C. Stein, imposto negocio generos
alímenriclos - Idem, idem, idem.

6.614 - Engenho Rau Limitada - Requer
transferencla seu nome carroça n>. 1.421 adquirida
de Walter Herneck _ Idem, idem, idem.

6.615 - Bernardo Meyer & Cia. Requerem
licença fazer aumento fundos seu' predio n: 71 á rua

Preso Epitacio Pessoa, conforme plantas _ Idem,
idem, idem.

6.616 - Bernardo Meyer & Cía. - Requerem
licença fazer aumento no predio n=, 79, á rua Preso

Epitacio Pessoa, conforme plantas - Idem, idem,
idem.

6.617 -:- Erwino Publitz - �equer baixa pera

1944, imposto seu carro de ganho - Idem, idem,
idem.

6.618 _ Frederico ôchuerze - Requer licença
.

construção casa de rnadeíra seu terreno sito á esrra

da Francisco de Paula, zona rural - Idem, idem,
idem.

6.619 - Sozino Esteves - Requer rrensferen

ela pera Leopoldo Karsten, imposto seu automovel

de aluguel - Idem, idem, idem.
6.620 - Heinrich Koppmann - Requer baixa

para 1944 imposto sua oficina mecanica - Idem,
idem, idem.

6.621 -----; João Planinscheck _ Requer baixa

para 1944 impostos si carro de um animal e carro

de mola - Idem, idem, idem.

Dia 30-12-43

Renato Sens
Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO 00 POY'O
Caixa Postal, 19

ANO XXV JARAGUÁ DO SUL

FUN D A D O EM 1919 Telefone N. 39

SABADO, 15 DE JANEIRO DE 1944 - STA. CATARINA - N. 1.206

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nasceu em Ja
raguá do Sul em dezeno
ve deIevereíro de mil no
vecentos e onze, domici
liado e residente neste
distrito em Estrada Itapo
cú, sendo filho de Mario
Horst. IEla, brasileira, solteira,

I���:�����������������������=��
domestica,nasceue�Ja-

:=�����:;:::=����������������==���;;,: raguá do Sul em vinte e

� cinco de maio de mil no
vecentos e vinte e dois,

,
domiciliada e residente
neste distrito em esta ci
dade, sendo filha de Pau-
lo Arl, falecido e de Te
reza Koch Arl.
Jaraguá do Sul 10 de
Janeiro de 1944

.

Grupo
"São José" - Corupá

Escolar

A diretoria do Grupo Escolar "São José" des
ta Vila. convida os senhores país- a matricularem
seus filhos.

Nos dias 25 26 e 27 serão matriculados os

alunos que já frequentaram o estabelecimento no

ano anterior; em 28, 29 e 30 os candidatos novos.

Os pais ou responsevels que, por motivo qualquer,
não poderem matricular as crianças fios dies citados,
poderão apresentar-se mals cedo. Solicita-se porem,

que até 30 do corrente, todos os candidatos, sejam
matriculados, conforme desejo do Departamento de

Edução. Os alunes novos devem apresentar certidão
de nascimento.

A matricula dos candidatos para o Curso Com

plementar terá inicio no dia 5 de fevereiro, deverão
os alunos apresentar atestado do 4°. ano ou do 1°.

ano Complementar; certidão de nascimento e

Çr.ê 5,00 para o requerimento.
Irmã SERENA BOENIG

diretora

Artur Müller, Escrivão e Ofi
ciaI do Registo Civil do 10. Dis
trito da Comarca de Jaraguá,
Estado de Santa Catarina, Brasil.

Faz saber que compareceram
no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:

EDITAL N. 1206

BERTOLDO DREWS e

WALLY GAEDKE
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu em Blu
menau em sete de no

vembro de mil novecen
tos e quinze, domiciliado
e residente neste,distrito
em Ilha da Figueira, sen
do filho legitimo de Wi
Ihelm Drews e de Matil
de Drews.

A

In�ustria (�e Calça�os Gosch' Irmãos S/A.
OFERECE -Á SUA DISTINTA FREGUEZIA

UM LfNDO SORTIMENTO DE

SANDALETAS DE VERÃO

gC3'����:=OS=PR=EÇ=O=S=D=E=cr=.$=20=,0=0=H=·C=r.=$=22=,0=0=O=P=AR:�������
PARA SENHORAS

CARL HEIDECKE e

HILDA HASS.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nasceu em Idai
al em treze de novembro
de mil novecentos a-ca

torze, domiciliado e resi
dente neste distrito em

Garibaldi, sendo filho de
Eduard Heidecke e de
Anna Heidecke.
Ela, brasileira, solteira, Ilavradora, nasceu em oi

to de Janeiro de mil no

AVISO AOS SUBSCRI- vecentos e dez, em Jara-

TORES DE AÇÖES guá do Sul, domiciliada
e residente neste distrito

Por este aviso ficam
em Garibaldi sendo filha

convidados os senhores de Germano Hass e de
subscritores de ações da

.

d d
. . Helena Naas Hass.

SaCIe. a e anonima aCIm.a Jaraguá do Sul 11 de
me�CIonada, par� a pri- Janeiro 1944
meira a�ssembl�la geral E para que chegue ao conhe
que tera por Iím a no- cimento de todos mandei o pre

meação dos treis peritos sent� edital que será �u�licado
que deverão proceder a pel� Imprensa e el!l carton? onde

1·
-

d b di sera afixado durante 15 dias,
av.a iaçao os ens e 1- Si alguem souber de algum
reítos, com que parte dos impedimento, acuse-o para os

subscritores pretendem fins legais.
realisar e integralisar o ARTUR MÜLLER Escrivão
capital subscrito, na for-

'

_

mação da sociedade, bem @!l§II@.!'êl!@.!1§lI@I§@ij3!�_��" �_@i9:@.!'êl!@.!'êl!El�@I'iI!__

�o��o:�r:o adO�is��::t�� ür. A\ TIV a]ft1l\ TJ)) 11 11-11)1 �,� 2l-1VjUBID��Otos sociais, cuja assem-lU) ..& li @ \U} lQ) (Qlll cm
blea terá lagar no dia
22 de Janeiro do corren

te ano de,4944, 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

LAVANDO·SE OOM O SABÃO

Declaraçäo
A abaixo assinada de

clara que 'o seu terreno
recebido por herança pe
lo falecimento 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

Oorôa Bonita hoje Ilha
da Figueira municipio de

Jaraguá do Sul; acha-se
atualmente desembaraça
do e em dia com os im
postos em Paratí
Ilha 'da Figueira Mu

nicipio de Jaraguá, 4 de
Janeiro de 1944.

Alexandra Joana de Borba

É UMA DOENÇA ."AvlsSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA

MI!-IA E PARA A RACA. COMO
UM BOM AUXI!-IAR NO TRATA
MENTO DIitSSE GItANDE I'LAGELO

u •• °

.. SiFIUS n: "PRESENTA SOB

INÚMERAS ..ORMAS. TAIS COMO:

REUMATIS".

ESCR6FU�
ESPINHAS

FISTU�

ÚLCIE'"

EC%I!:MAII

P'ERIDAS

DAItTROS

MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ •• ANOS

VENDE-SE EM TODA P'ARTE,

Aviso
_

As Diretorias dos Grupos Escolares
"SAO LUIS" e "DIVINA PROVIDENOIA"
àvisam ás exmas. familias interessadas,
que a matrícula dos atuais alunos deverá
ser reformada nos dias 25, 26 ou 27; a dos
novos alunos, será efetuada em 28, 29 ou

30 do corrente mês.
.

Jaraguá do Sul, Janeiro de 1944.

)'"�\)r..o VIRe€;�DA «»; i'J'
(�WnZEt INÚVSTRIAL
JOINVILLE "Virgem Bspecíulídnde" ,! �c;,1RIA NACIO

:.1 \�\)\' 'l\í.\lllINDUSTp .�4t" �/ 1I'41(i" ,_.,.-, JOINVllLE 4-,....

d� elA. WETZEL "INDUSTRIAL - Joinvile

I Manoel F. da Costa

� s. A.
Comercio e Industria

OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

lndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
" � RA lOS X-

Diretor ltlédico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, nasceu em Ja
raguá em dez de junho
de mil novecentos e vinte
e um, domiciliada e resi
dente em Guáramírím.]
municipio de Joinvile,
sendo filha legitima de
Ricardo Gaedke e de
Ana Borchardt Gasdke.
Jaraguá do Sul 7 de Ja
neiro de 1944

EDITAL N. 1207

WALTER HORST
WALLY ARL.

e

É a pomada
ideal OURA TO
DAS- AS FERI
DAS, tanto huma
nas como de ani
mais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A Farmacia
Cruz, de Avaré,
(S; Paulo) curou

com a «MINAN
CORA» úlceras

que nem o 914 conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares,de JoinvilIe, curou

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

lhantes! !! Adotada em muitos hospitaes, ca

sas desaude e clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira

<PomadaMinancora» nunca existiu a não ser

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

verdadeira MINANCORA em sualatinhaoriginal.
REPAHEM BEM AO COMPRAR I

É um produto dos Laboratorios «MINAN·
CORA» de JOINVILLE. ?-

EDITAL N_ 1208

Dr. Wal�emiro Mazureehen
e.SA .E I.'BE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-detrico - Electra-cauterização.

Raios Intra-vermelhos e azuis. I

o ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de prunto

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

,ME o n, I, 2, 3 e 4
Protej a a saúde de seus til hos f' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

t ernedios

Compre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

JOINVILLE

Precisa-se
Cosinheiro .

ou Cosinheira
QUE TENHA BOA PRATICA DA ARTE

COLINARIA. PAGA-SE BEM.
EXIGE-·SE REFERENCIAS.

INFORMAÇÕES NESTA REDAÇÃO
---------,

O Preceito do dia
P a I i dez, resfriamen to

das extremidades, pulso
írregular, resplrecão difí
cil, surdez, zumbidos, ver
tigens e espasmos, são,
muitas vezes; manifesta
çöes de intoxicação pelo
fumo. SNES.

N as suas compras
obsequio pedir
Café Mahnke

(Marca Registrada) , S�ß���'RCf""
, .. "

.1 ESPECIAL'DADE

poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos .

..........................................................I.I I_ �Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


