
a 1940, inclusive, com

acréscimo de 50,%. A is

so àdieionar-se-á a im

portancia que correspon
der a 20,% dos investi
mentos que a partir de
1940 tenham sido feitos

C!"""A!"""I!"""X!"""A!"""P!"""O!"""S""",T!"""A!"""L!""",!"""!"""19�!"""!"""!"""!"""!"""!"""!"""!""""",!!!D!"""ir!"""e!"""to!"""r!"""-!",,,,re!,,,,,,s!,,,,,,p!,,,,,,0!"""n!"""s!"""av!"""e!"""I�:'!II,!"""!"""A!"""R!"""!"""T!"""U!"""!"""R!"""!"""!"""M!",,,,!,,,,,,(l!,,,,,,'!"""L!"""!"""L!"""E!"""!"""R!"""!",,,,!,,,,,,-,!,,,,,,!!!!,,,,,,F!,,,,,,u!,,,,,,n!,,,,,,d!,,,,,,a!,,,,,,d!,,,,,,o!,,,,,,e!,,,,,,'m�!,,,,,,19!,,,,,,1!,,,,,,9!,,,,,,!,,,,,,!,,,,,,!,,,,,,!,,,,,,!,,,,,,!,,,,,,!,,,,,,�!,,,,,,!,,,,,,!,,,,,,T!,,,,,,EL!,,,,,,E!,,,,,,f,,,,,,O!,,,,,,N,,,,,,,E!,,,,,,!,,,,,,!,,,,,,N!,,,,,,o!""".!"""3!",,,,9 I na empresa. A tabela pa
,

I ra cobrança do imposto
N. 1 208 que incidirá exclusiva-

____________________________________________________________________ i ---- mente aobre "lucros ex-

traordinários" das pes
soas jurídicas é a seguin
te: 20',' sobre' a parte
do lucro que não exce

der de 100' /" -do lucro
básico definido nos artí

O sr. Presidente da Re- gos terceiro e quarto;
publica assinou o decre-

.

30';- sobre a parte com

to estabele-cendo
-

o im- preendida entre 100 e

posto sobre os lucros E)X- 200 por cento; 40',' sobre
traordinarios, que ultíma- a parte compreendida en

mente tem ocupado a -re duzentos e trezentos
imprensa 'de um modo por cento; 50',' sobre o

especial. Tomam-se co- que exceder de trezentos
mo base os lucros auíe- por cento. Com o propó
ridos no ano social ou sito já referido de estí
civil anterior ao exerci- mular a constituição de
cio financeiro em que for reservas, o imposto não
devido o imposto e con- será cobravel quando o

sideram-se "lucros ex- contribuinte aplicar im':
traordinários" os que ex- portancia igual ao dobro
cederam á média dos ve- do imposto na aquisição
rificados em um biênio de "certificados de equí
formado, á escolha do pamento" ou "depositos
contribuinte, por qual- de garantia", titulos estes

quer dos anos compreen- criados pelo outro pro
didos no periodo de 1936 jeto de decreto-lei.

ANO XXV - JARAGUÁ DO 8UL - Sabado, 29 de Janeiro de 1944 Sta. Catarina

,
,-

D. P IOD E F R E I TAS Lucros Extra-ATITUDE EDIFICANTE Â data de 25 de Janeiro, assinalou a passagem
do aniversario natalicio de S. Excía. Revma. D. Pio
de Freitas, virtuoso e culto Bispo de Ioinvile.

Figura exponencial do clero brasileiro, o ílusrre
Antistite, por suas qualidades morais e intelectuais,
conquistou desde logo o

mais destacado lugar nos
'

corações dos seus dioce
sanos.

Em D. Pio de Freitas,
não se sabe bem o que
mais admirar, si a sua só
lida e variada cultura, a

sua privllegiada inteligen
cia ou a sua

. proverbial
modéstia.
Sendo a modéstia a vir

tude que caracteriza o sá
bio, temos que esta' é que
mais ha por admirar e

exaltar.
Foi, por sem duvida, o

25 de Janeiro, uma gratis
sirna efeméride, que os

Diocesanos de D. Pio de
Freitas, entreos quais gos
tosamente nos incluimos,
viram paesar, e que por certo foi o motivo
das inumeras felicitações que recebeu o ilustre prelado.

Por atrazadas não são menos stncéras nem me

nos calorosas as felicitações que daqui enviamos a

S. Excia Revma. D. Pio de Freitas.

CURITIBA. Grandes uma nação estrangeira
homenagens tem sido e é contrario aos interes

prestadas ao Presidente ses dos demais paizes.
Getulio Vargas que visita LONDRES. O sr. Eden,
este Estado. O Chefe da Ministro do Exterior, ta
nação vistou Ponta Gros- lando na Camara dos Co
sa, e Foz do Iguassú, onde muns, declarou que o

assistiu a posse do Inter- governo inglez nega-se
ventor desse novo Terri- a reconhecer a anexação

Muito tem-se escrito e dies e dlas, até que torio e diversos munici- do territorio polaco feito
falado ultimamente na fal- a sorre de um lugarsinho píos do norte do' Estado. pela Russia, pois contí
ta de transporres no paiz. lhês caiba, se antes não SAO PAULO. A Ins- nua no firme propósito
As causas das dificuldades pud e r e m 'encaraplter-se petoria do Transito, co- de não concordar com

mornentaneas da locomo- num cargueiro. mo. medida de economia qualquer anexação de

ção de pessoas e rnerca- Os viajantes que apor- de gasolina resolveu não territorios motivados pe
derlas por via maritima e tarn a Iaragué pelo trem permitir a entrada nem la guerra, a não ser que
rodoviaria já são conhe- que vem da região serra- saída do Estado de veí- seja de comun acordo
cídas : a destalcamento na são as maiores vitimas, cujos movidos a gasolina entre os governos dos
dos navios pelos afunda- pois os onibus de Cúriti - que se destinem ou ve- paizes interessados.
mentes dos piratas do ei- ba, que é o unico que vai nham de lugares servidos NOVA YORK. A Rus-
xo, e a ocupação dos res- pare o Sul do Estado, ra- por estrada de ferro. sia declinou dos bons
tentes 'em mísreres de mai- rissimas vezes tem lugar. BUENOS AIRES. Final- oficios do governo Ame
or prernencia no esforço No entanto, entre Curitiba mente tambem a Repú- ricano para resolver o

de guerra e pera a vitória e toda a Linha São Frau- blica Argentina acaba de desentendimento. com a

nas nações aliadas nesse cisco corre um trem que romper as relações com Polonia sobre a anexa

sector e a falta de com- muito mals comodamente a Alemanha e Japão. Mo- ção de parte _desse paiz.
bustivel, de peças e de re- póde atender esse serviço. tivou essa medida o fac- ASS U N ç AO. (Para
novação da frotà de vei- E' verdade que a via- to de terem sido desco- guay) Na madrugada de
culos a moror nos servi- gem é, mais demorada, bertas diversas redes de 27 do corrente estalou
ços de condução rodovia- mas, nesta hora, cada um espionagem daqueles pai- 'um movimento revolu
ria. deve contribuir com seu zes, não somente contra cionario do paiz, chefi
, Santa Catarina, um dos sacrifício e comodidade o paiz visinho, mas es- ado pelo General Cal
Estados líderes nas boas pare o hem

.
geral e rne- pecialmente prejudiciais deron. Depois de víolen

estradas de rodagem, tem lhor atender as círcunstan- aos aliados. Esse paiz ta luta entre os rebel
sido mal aquinhoada na cias do momento. era o unico nas Amerí- des e tropas fieis ao go
dístrlbuição de gasolina Esses onibus e esse cas que ainda mantinha vemo o movimento foi
como ja acentuou o sr. combustivel poderiam ser relacões com o eixo. debeladô, morrendo a

Inrervenror Federal em seu aplicados dentro do Esta- BÓLIVIA. Com execão quele general em com

brilhante relatório, motivo do sern prejuizo de quem da Argentina, todos' os bate.
esse que mais justifica 'o quer que seja e com muito paizes Americanos nega- ARGEL (Africa) As
aproveitamento, dentro do proveito pera a economia ram-se a reconhecer o tropas Americanas, de
Estado, e em beneficio de-: catarinense. O mesmo se governo que a revolução pois do vitorioso desem
le, do combustível de que dá em outros municipios de desembro colocou no barque na retaguarda
dispomos. servidos por 'estrada - de poder na Republica da das tropas alemãs em

Toda pessoa de bom ferro. Bolivia. Alegam os Paí- Roma, tomaram . Cassino
senso reconhe as dificul- ôe a principal empresa zes que não reconhece- e o porto de Neptuno,
dades com que lutam as de transportes aqui é "Ca- ram o novo governo por marchando agora sobre
empresas rodovíaríes, mas rartnense" como diz a sua que esse foi colocado no Roma, pela via Apia, co
é preciso que essas em- razão social, não faria fa- poder por intervençãode locando em posição di
presas tambem reconhe- vor algum se aplicasse o Iicil cerca de 100.000
çam que é preciso atender vel-ho ditado: Mateus, pri- to das safras de 1945-1944 soldados alemães.
em primeiro lugar as po- meiro os meus.

e 1944-1945. MOSCOU. As tropas-
pulações dos Estados on- E'. preciso notar que,

russas continuam a pro-
de se estabeleceram e on-

essa negociação, não erín- gredir embóra a resís-
de mesmo tiveram sua O ge em absoluto a consu-

tencia alemã seja .mais
origem e grau de prope- arroz mo interno, não havendo tenaz, ten�o-se �e�lIsado
ridade que atualmente des- choques víolentísslmosassim motivo pera alta do .

frulam.' I

E, promíssora a safra produto, como se quer fa-
------------

Um estudo dos Irans- de arroz no municipio nes-. zer crer. O assunto esru-
porres coletivos ainda tem te ano e, como o rernpo dado convenientemente pe

felicidades Novo Ano. 'o, que regularisar nesse favoreceu, o mesmo da-se lo governo, teve. em mira
Cordiais saudações (a) sentido, pois as empresas dar em outros municipios unicamente garantir a co

Luiz Vergara-Secretario não satisfazem em Santa do Estado. locação da produção que
Presidente.

- Catarina o fim a que se Alimento base pera a excedesse ao gasto do
Florianopolis - Nereu destinam. população, é um produto paiz e mesmo das repu-

Ramos agradece e retri- Iniciando suas linhas que vacila muito nos pre- bllcas sul-americanas.
bue felicitações enviadas. em outro Estado, a lota- ços, dada a sua procura. Demais, o arroz para
Río - Sinceramente ção dos onibus quasi sern- Recentemente o governo exportação, é um tipo es-

agradecido retribuo vo- pre está completa, ficando brasileiro contratou a ven- pecial, não entrando nes

tos feliz ano novo, Amil- os passag:,eiros deste Es- da aos Estados Unidos e so classificação a produ
car Dutra. de Menezes tado, bem como as enco-' a Inglaterra do excedente ção catarinense, que aliás

Diretor Geral D. L P. m'endas, a esperar da produção desse produ- está bem afastada dos prin-

Cometeriamos clamorosa injustiça, já que
por duas vezes abordamos como têma nesta
mesma secção o palpitante assunto do momen

to - Imposto sobre Lucros Extraordinarios - si
ao invéz de exaltarmos nos seus devidos ter
mos, silenciássemos sobre a conduta digna
das classes conservadoras de Santa Catarina,
face ás demarches que precederam á decre
tação das provídencías que tiveram como des
fecho a promulgação da lei e que vísa não
somente provêr o Tesouro Nacional dos re

cursos necessarios ao custeio das operações
de guerra, sinão tambem combater o virus de
uma inflação.

Um paralelo traçado entre as atitudes to-'
madas por varias Associações Comerciais e

Industriais de outros Estados da Federação e

as entidades congéneres do nosso Estado, fa
cilmente demonstraria uma notavel diferença,
que em rigôr dada a posição que conquista
mos no terreno da produção, muito nos honra
e nos eleva.

.

Enquanto aquelas se punham em ação,
mal se iniciava a questão, com o intento de
defenderem seus direitos que sentiam amea

çados e na iminencia de perecer, como si os

I responsaveis pela administrrção do pais de
um momento para outro, se tivessem -tornados
inimigos dessas classes, o que equivaleria di
zer algóses dos brasileiros, as classes conser

vadoras de Santa Catarina, permaneceram em

serena e silenciosa espectativa, seguras e

confiantes na ação do Governo da Republica.
O alto senso das cousas de que são pos

suidores o comercio e a industria barriga ver

des, valeu-lhes o suficiente para compreende
rem que na quadra presente qualquer celeu
ma gerada conciente ou inconcientemente,
com propositos honestos ou não só póde re

dundar ein confusão.

Compreend-eram mais industriais e comer

ciantes catarinenses que os interesses do paiz
se confundem com os seus proprios e que
não se poderia praticar maior contrasenso do
que ir de encontro aos supremos anseios de
progresso de todo um povo.

Confiaram tambem as classes conservado
ras de Santa Catarina, Estado onde não ha
magnatas, onde a industria e o comercio estão
instaladas sobre bases sólidas, onde não me

dram oportunistas e aproveitadores nem trusts
mascarados, onde cresce e se desenvolve sob
bases honestas uma verdadeira "democracia
índustríal e não um mundo de plutocratas em

embrião", que vigilante está um' homem, lídí
ma expressão de estadista, o qual em qual
quer terreno' e em quaesquer circunstancias,
defenderá sempre os sagrados' interesses do
seu torrão natal, os quais não se póde sepa
rar, em hipótese alguma, dos . interesses da
industria e do comercio, estalão pelo qual se
determina o valor de uma comuna.

Confiaram e com razão, Industriais e Co-
. merciantes catarinenses na ação sempre pron
ta e sempre alérta do Interventor Nereu Ra
mos, em cujas mãos, por delegação do Pre
sidente Getulio Vargas e do povo barriga ver
de, que de forma ínequívoca inumeras vezes

lhe tem demonstrado o 'seu irrestrito apoio, se

encontram os sagrados destinos do nosso Estado.
Daí, sem dúvida, a atitude digna, cdifican

te das classes conservadoras de Santa Cata
rina, adequada á atual situação de emergen
cia que atravessamos, em iace da celeuma
que provocou um projeto que se tornou ína
diavel necessidade, e que somente um gover
no votado em solucionar todos os problemas
do paiz, teria a coragem de decretar.

Uma administração que necessitasse men

digar vótos, jamais seria capaz de resolver
com a galhardia, a preocupação de bem ser

vir á Pátria" qual a do atual governo, uma si
tuação de verdadeiro perigo para o paiz.

M. T.

Cumprimentos ao

"Correio do POVO"
o di:c,etor desta folha

recebeu os seguintes te
�, legramas em resposta aos
r que dirigiu cumprimen

tando pelo Ano Novo:
PalacioCatete-Rio.Pre

sidente Republica agra
dece e retribue votos de

ordinarios

PELO MUNDO

Transportes

cipais fornecedores, que
são os Estados do Rio
Grande do Sul e São Pau
lo.
Damos essa nora pera

que não tenham curso as

noriclas que se prestem a

elevação dos preços na

epoca da safra, em pre
juizo dos consumidores,
pois o produto não pode
rá ser' vendido alem do
preço existente em 10 de
novembro ultimo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 2a. página29 de Janeiro de 1944

Calendário
Cafeeiro

o "Calendário Cafeeiro"
do D.N.C. já se afirmou
como uma autêntica tradi
çäo. Todos os anos a au

tarquia do café faz-se cre

dora dos mais vivos aplau
sos, pelos excelentes e

originais trabalhos que a

presenta. E' que o "Ca
lendário Cafeeiro", além
de grande veículo de pro
paganda do nosso princi
pal produto de exportação,
constitue, sempre, verda
deiro primor de concepção
e arte gráficd. Para 1944,
deu-nos o Departamento
Nacional do Café, sern

descurar os ensinamentos
técnicos inerentes ás di
versas fases do plantio e

da colheita do "ouro ver

de", um calendário artis
tico, de cunho nurldamen
te llterério.
As suas páginas, cor

respondentes aos doze me

ses do ano, apresentam
fotograflas sugestivas de
acentuada beleza artisrlce,
premiadas no "Concurso
Fotográfico do Café", pro
movido nos Estados Llni
dos pelo Bureau Pari-Ame
ricano do Café e realiza
do, no Brasil, sob a dire
ção do D.N.C.' figuram en

tre elas as que conquista
ram os três primeiros prê
mios, dos quatro distri
buidos na América do Nor
te, aos concorrentes dos
oito países filiados ao Bu
reau, e que dizem do bom
gôsto e sensibilidade dos
nossos amadores da foto
grafia. Não duvidamos de
que, a exemplo do que su
cedeu com :as polleromlas
do "Calendário Cafeeiro"
de 1942, sejam as fotos
dlvulgadas êsre ano enqua
dradas em molduras para
eecorar os "halls" e "fu
moírs" dos amantes do
café.
Outra nota digna de des

taque são as frases feli
zes, de grandes nomes da
Iíterarura brasileira, inser
tas em cada uma das pá
ginas do "Calendário'.'
Frases inéditas sobre a

preciosa rubiacea trazendo
em "fac-simile" os euro-

grafos de seus autores,
todos êles membros vivos
da Academia Brasileira de
Letras. Esse detalhe faz
com que a "festa pera os

olhos" pue são as doze
páginas do Calendàrio Ca
feeiro para 1944 se torne,
tambem, em "recreio pare
o esplríto", veiculando, por
outro lado, testemunhos
eloquentes, de historiado
res, literatos, medicos e

jornalistas consagrados Isôbre' o café como bebida
e 'como fator da riqueza
nacional. A reprodução de
uma das 400.000 sacas de
café, oferecidas pelo Brasil
aos combatentes norte
americanos, dá a essa in
teressante e utilíssima pro
paganda, um fêcho opor
tuno e patriótico, ressal
tando o esfôrço inteligen
te dos poderes públicos,
desenvolvendo, tabern por
meio do café, a "politica
de bôa vlsinhança" entre
oe povos do Novo Mundo.
As apresentações ante

riores do "Calendário Ca
feeiro" foram verdadeira
mente primorosas. A des
te ano porem, as supera
pela delicadeza do traba
lho gráfico, pelo cunho
literário de seus dizeres e

pela seleção artística. de
suas ilustrações.

É UMA DOENÇA ClRAV!S8IMA
M�ITO ;'ERIGOSA "ARA A FA
MILIA E "ARA A RAÇA. COMO

I
UM BOM A.UXILIA" NO TRATA
MENTO DltS8E GRANDE I'LAGELO

USII O

A SíFIL.IS SE A"REBENTA 80B
INÚMERAS "'ORMAS. TAIS C:OMO:

REUMATISMO

,
ESCR6FUL.AS
ES.. INHAS

F!STU�

ÚLc:.....
IECZItMM

FltltIDM

DARTROS

MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDe HÁ ., ANOS

VENDE-SI! EIl TODA "ARTE.

Edital de primeira praça

A PRACA
Levamos ao conhecimento do comercio em ge

rai e principalmente de nossos prezados freguezes,
que retirou-se de nossa firme o socio RlCIERI
MARCATTO, pago" e satisfeito de seus haveres,
rendo assumido o ativo e passivo da referida firma
o socio

'

. JOÃO MARCATTO
que continuará com o mesmo ramo de industria.

I CACHORRO
Agradecemos sinceram ente á todos os nossos

clientes pela confiança que sempre depositaram á
nossa firma social, e esperamos que continuarão á
deposltar ao sucessor JOÃO MARCATTO, a mes

ma confiança.
Saudações Atenciosas

MARCATTO IRMÃOS

O Doutor Ary Pereira
Oliveira, Juiz de Direito
da comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na for
ma da lei, etc.

Precisa-se
Cosinheiro ou Cosinheira

QUE TENHA BOA PRATICA DA ARTE
·COLINARIA. PAGA-SE BEM.
EXIGE-SE REFERENÇIAS.

INFORMAÇÕES NESTA REDAÇÃO

V
end e-s e
Uma Motocicleta de

2,1/4 marca Wande
rer em perfeito esia�'
do á preço de ocasião,

Ver e tratar a Rua 00-·
ronel P. Gomes n. 227'
com o snr. Koch

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

ponta da cauda brancos.
Gratifica-se a quem o

achar.
JOSÉ M. MÜLLER

Paz saber a todos os

que o presente edital de
leilão, com' o prazo de
vinte (70) dias virem ou

dele conhecimento, tive
rem ou interessar possa,
que, findo êsse prazo ha '=!!!,===m�!:"""':!�I!�:!!!!!!!!!!I!!l':-m===!:===:!===I'-!:_'W!!!!!!!!!!!!!!!Il!'�

E cl' I-de ser a�remataào por il=·�··-·""""··-"-:--··-··=··-··-··-··=··-··---··I·I!'I m ec 1-
quem mais der e maior II.

F
o,.

lance oferecer, no dia 28 -Iii abres (SPZÕ9S. M.alárias, DI nío a ame
'

do corrente mês as 10 _R 11 '

.� Impalufllsmo!1. 1 ' a-
horas da manhã,'o bem I� Maleitas, Tremedeira III' b-penhorado a OARLqS ,"

_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ ·,-"'1: ça
.su ma

FRITZ VOGEL, na açaom' •

���ntSaB��eEl���o�;r- m "Capsulas Antisezonicas lill nno
V A E SOFIA VIEIRA"" o::

EGGERT, abaixo descri- m M inancora" m
minado . I� m

m _

Em Todas as Boas Farrnacias m
IR E um produto dos Laboratorios, MINANCORA I
m � .Toinville - Sta. Catarina �I
!i!;=n=ii!!!!!E;!=:i=!!=I!=!i=!!=!!�;;;;;;;;!;=i!=!Sli

Edital de Lei
lão

··Cl\LCL\DOL
�

INDUSTRIA DE_ OALÇADOS
GOSOn IRMAOS S. A.

I ' .

Jl\RL\GUL\ - fL\NTL\ CL\TL\RINl\

,

Adolf'
FABRIOA

Schultze
E-M GERAL

Da imprensa cerloca
A imprensa de Lisbôa,

dando um balanço no mo

vimento dos . pertos. por
tuguezes, em 1943" acen

tua que a ameaça eixlsta
centra a navegação aliada
está em declinio. Corro
borando esse juizo. foi
dlsrrlbuída, naquela capi
tal, uma declaração oficial
anunciando que, no trans
curso do ano passado,

.

não chegou ao Tejo nen

hum naufrago de navios
das Nações Unidas. Isso
significa que os cersarios
nazistas foram ultimamen-
te varridos das imediações
de Portugal e de uma

bôa parre do Atlantico .

Aliás, no começo deste
mês, já foi anunciado de
Washington e de Londres
um, declínio sensivel na

yatividade da arma sub
marina germanice, que es-

tá sendo destruída em to-
dos 05 mares. Conforme
se divulgou nessas duas .

capitais, o total dos afun
damentos feitos pelos ale
mães, em 1945, foi inferi- -l,_

or em 400/0 ao de 1942, IJ
enquanto cresceu de for-
ma noravel a construção
de navios mercantes. nos

esraleiros anglo-america
nos.

A situação do Atlantico
Sul reflete, esse quadro
desíavoravel à Alemanha,
pois em nossas costas) a '

taxa dos seguros mariti
mos sofreu recentemêhte
uma redução digna de Ho
ta, conforme já tivemús

. oportunidade de salientar,
destas mesmas colunas.
A noticia que nos vem

através da declaração do
governo portuguez é so

bretudo insuspeito. com

provando mais uma vez'
o acerto das informações
divulgadas pelos dirigen-
tes das Nações Unidas. (
De tudo se conclue que, '..,

em 1945, tambem se acen

tuou, de modo impressio
nante, a decadencia naval
do Reich. (A.N.)

Herm.
) ,

DE MOVEIS

Do mais simples ao maís fino aeabamente

Rua Rio Branco, 964'

...............�����..............................��

míld�iríll: �m IÓfOl

.1 araguá

Compramos de Diversas Qualidadas

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, C()I1-
tendo a area total de
2.500 metros quadrados,
avaliado em cr.$10.QOO,00.
Cujo bem constante do

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

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

O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito ra e lugar acima meneio
da Comarea de jaraguá do Sul, Estado de Santa nados, podendo o mesmo

Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. ser examinado por quem
-F A Z .5 A B E R a todos os que o presen- Interesse tiver, á rua Ma

te edital de primeira praça, com<) prazo de trinta rechal iDeodoro da Fon

(50) días virem ou dele conhecimento tiverem ou in- seca, onde se acha loca
reresser possa, que findo esse prazo. há de ser arre- lisado dito' hem. E para
matado por quem mais der e maior lance oferecer, que chegue a noticia ao 'RIBEIRÃO MOLHA -

- J A R A G U Á
no proximo dla 24 de fevereiro, as 10 horas, o bem conhecimento de todos, �.......,_.."........,._"............,.._..._,............,._"�........,._,,..,...,....,...............,..

penhorado a Placido Demarchi, na ação executiva fis- se passou o presente edi:' '

------------....--------

cal que lhe move a Fazenda Estadoal, a saber: tal, que será afixado as

Um terreno sito nesta comarca no lugar deno- portas do Fórum no lu
minado Iareguà-Alro, ccnfrontando ao Norte, Leste gar de costume, e publi
e Sul com terras de quem de direito, e a Oeste com cado pelo jornal «Correio
as· de Leandro Lenzi, com a erea de 52.7797/9 me- do Povo», que se edita
rros quadrados, avaliado em cr.$ 600,00. nesta cidade. Dado e pas
Culo bem constante do euro de sequestro e euro de sado nesta cidade de Ja

avaliação dos euros da referida ação executiva, será l'aguá d,o Sul, aos cinco
levado em primeira praça' de venda e arrematação dias do' niês de Janeiro
em hasta publica, pelo valor total de cr.$ 600,00 seis- do ano de mil'novecentos
centos cruzeiros. -' Assim será o referido bem arre- e quarenta e quatro.
matado por quem mais der maior lance oferecer, no Eu, Ney Franco, escrivão
dia, hora e lugar' acima mencionados, podendo o o subscrevi. (assinadO)
mesmo ser examinado po� quem interesse tiver, no Ary Pereira Oliveira
lugar jaraguá-Alto, onde se acha localisado dito bem. Juiz de- Direito da 00-
E para que chege a noticia ao conhecimento de to- marca). '- Está conforme

dos, se passou o presente edital que serà afixado às o original, do que dou fé

portas do Forum, no lugar de costume e�publicado Jaraguá do Sul, 5 de

pelo jo�nal local «Correio do Povo-», Dado e passa- .Janeiro de 1944.
do nesta cidade de jaraguà, 'aos dezesete dias dOi O escrivão - Key Franco
mês de janeiro de mil novecentos e quarenta e qua
tro. Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi. - (assi
nado) Ary Pereira Oliveira- juiz de Direito da �o

marca». - Està conforme o original, do que dou fé.
jaraguà do Sul, 17 de janeiro de 1944.

O escrivão _' NEY FRANCO

tr:::::::::::::: :::::::::::� ::::::.:::::: ::: ::::::::,:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :Zl::::::::::::�••

:FERRA-RIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

�.�:::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�}
J A R A G u Á

PAPEL CREPON
de todas as côres na

TIPOGRAFIA AVENIOA

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO
#;

DR. SADALLA AMIN
CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

ESTADOS DE SANTA' .CATARINA E PARANÁ.
«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

_ .loinvi'lle -
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Decepcionante o resultado
da finalíssima do compeonato estadual
o Avai F. C. da capi- prorogação, de 50minutos

tal do Estado, sagrou-se para a decisão do titulo.
Telefone N. 39 .dorningo

'

ultimo tri-carn- Q arrazador revéz que
--------.......

--1-2-0-8 peão estadual de futeból, o clube Ioínvlllense sofreu
STA. CATARINA - N d A'.

vencen o o merica F.C. domingo em Florlanopçlls
de Ioinville, no Esradlo está dando margem a co

"Adolfo Konder"; pela con- mentarios os mais diver
tagern de 7 a 5 no tempo sos, o fáto porêm é que
regulamentar e 7 a O·' na os proprios integrantes do

clube rubro não sabem
explicar li fragoróse "tun
da", pois em 120 minutos
o Avai marcou nada me

nos de quatorze tentos
contra tres do Arneríca,
nos faz lembrar até o re

sultado dos catarinenses
contra os paulistas em

1926, 16 a O próbandeiran
teso

ISem querermos por em

dúvidà o espetacular feito
do campeão, temos de ad
mitir qualquer irregularida
de no conjunto do sr. An
tonio Fahkanl, porquânto,
um domingo arrez o Avai
caia frente ao America pe
la contagem de 5 a 1.
Noticias de Florianopo

lis, nos informam que alem
de Felix, aze-rnédio esquer
do do America contundir
se sériamente no transcor- .

rer da pugna, Piazera, seu
companheiro da interme
diaria direita, ficou prati
camente inutilizado nos

minutos iniciais, passando
a jogar na vanguarda, on
de conseguiu ainda mar

car utu tento, porem na

prorogaçäo teve de aban
donar o gramado, jogan
do o America o restante
do tempo, com 10 elemen
tos,

CORREIO DO POVO,
ANO xxv JARAGUÁ DO SUL

i= UND A'D O EM 1919Caixa Postal, 19

SABADO, 29 DE JANEIRO DE 1944
----------------------�--,-----

ESPORTES

Confórme resuloções
do Conselho Regional de

Desportos em Santa Ca
tarina, a nehum clube é
permitido o uso do nome

Soubemos de fonte di- Brasil Desta fóma o gre
gna de crédito que os za- mio alvi-anil, terá que
guelros Mahnke e João mudar .de nome. Confor
Girola, ambos ex defenso- me' anuncio em outro la
res da S. D. America, aca- cal, já se está convocando
bam de solicitar registro a A ssembleia Geral Ex
pela A. A. Brasil. traordinária para a mu-
O clube anil, incontes- dança do nome e desde

tav�lmente reforçaré a sua já formam-se partidos,
equipe .eI? _mUlto, com es- algun so pinando pelo no
tas aq.UlsIçO�S. Fala-se que, me de Baependi outros

Fa�stJno Gírola
_

tambem pelo de Barroso, alguns
esta pro�enso a m�ressar pelo de Belmonte, enfim,
no grermo de GUilherme veremos qual vencerá.
Schwanke.

Gotas & Goteiras
Cá estamos novamente quanto as nossas classes

caros leitores, como sern- maís abastadas não
-

con

pre, firmes no proposíto cedam o auxilio, necessá
de batalhar pelo esporte rio para o financiamento
em laregué.

'

de tais obres.
Quizeram certos cida- E' preciso por outro Ia-

dãos, de tacanha mentalí- do, que todos os jaraguaen
dade, intirnider-nos com ses indistintamente, pres
ameaças e réplicas, lulgân- tem o seu esforço e a bôa
do talvez que nos fariam vontade a esse

_ objetivo,
desistir de contar "verde- porque o beneficio virá pa
des". Estão enganados, ra o bem de todos.
muito enganados: Conhe-

.

Reformemos d orienta
çemos o nosso adversário ção educacional da nossa

e melhor as nossas forças mocidade, oferecemo-lhe
O� planos foram meticu- os recursos e o enrusias
losamente traçados e as mo necessários para que
trincheiras fortificadas, éla plasme o seu organis
"que vengarn los toros". mo num regime sadio de
Não é esse porêrn, o atividades fisicas, e fare

assunto que hoje nos pro- mo-Ia apto a resistir com

puzemos a abordar, e sim êxisto á luta ardua de ca

bem outro, muito mais in- da dia.
teressante. A questão é
velha, e ao mesmo ternpo
nove em sua essência. "A
nossa gente jovem está
reclamando uma praça de
desportos adequada pera a

prática dos mesmos". Nem
a S. D. America que limi
tou as suas atividades uni
camente ao futeból, e nem

a A. A. Brasil, que alêrn
do futeból, e böla ao ces

to, está enpenhade na or

ganização de uma seção de
atletismo, possuem campos
capazes de oferecer como
didade aos praticântes, sem
falar nos espetadores.
Toda vez que é ventila

do o assunto, se depara
com o obstaculo mór, o

financiamento das óbras
para a construção das pra-
ças desportivas. Realmen-
re os nossos clubes flnan- O Gremio
ceiramente não estão em

condições de construir
campos esportivos, porque
as contribuições mensais
do reduzido numero de-as
sociados, mal chegam pa
r� cobrir as despezas or

dinarias dos clubes, e em

rendas nem é bom falar.
Desse módo o problema

em apreço, fica de pé, e

permanecerá á tona, en-

AZYAR

Mahnke e João Gi
rola na A. A. 'Brasil

Olímpico
DARA' o PRIMEIRO GRI
TO DE CARNAVAL

A simpática e presrlgió
sa entidade Gremio Olim
pico Brasil, fará realisar
no proximo dia 12 de fe
vereiro no Salão Buhr, um
grande baile á fantasia,
que está sendo esperado
anclosamenre pelos foliões
Iaraguaenses.

ATENÇAO
Levo ao conhecimento do publico que reabri

a minha

Oficina 'Mecanica
de Bicicletas Motocicletas,
etc.)
TEODORO J. WOLF

Rua Darão do Rio Dranco n. 195

(Para consertos
Máquinas de costura,

Local
A A. A. Brasil vai _

mudar de nome

Trezentos e vinte
mil cruzeiros por

um' jogador
O E. C. Corinthians de

São Paulo caba de adqui
rir o, passe do zagueiro
Domingos, pertencente ao

Flamengo F C do Rio,
pela elevada soma de 320
mil cruzeiros.

.

O Flamengo exigiu pe
lo passe do famoso "az"
sul-americano, a impor
tancia àe 12a mil cruzei
ros, dispendeu o clube
alêm desta quantia, mais
200 mil cruzeiros para as

luvas.
Domingos, como talvez ·PI----....-----------I.---�

poucos sabem, é o unico .

jogadorsuI-americano que TD>tll\m:Ji AI"1l ,,1K\�1ll- Ll,rru .tJllID1l".Iíl\f"1lsagrou-Se respetivamente, II \UI @I,lli@ IVll �J.l©J �\UI (Çll
campeão brasileiro, uru

guaio e argentino

Torneio
Comercial

Chegou ao nosso co

nhecimento que o Torneio
Comercial, será disputado
pela segunda vez, no dia
12 de março proximo no

campo da A. A. Brasil,
Preparem-se pois os ins
critos, que o páreo desta
vez vai ser mais "duro".
A firma Weege 6 a Au

to-Viação, estão com suas

equipes em fórma e não
há duvida que qualquer
uma das duas, poderá
"abocanhar" a taça que
está em poder da firma
Gosch.

� 8eléto festejaró O seu
14". oniuersório cOn�igno·

mente
No proximo domingo

dia 6 de fsvereiro, o Se
leto, farà realisar em Sua

aprazivel praça de des
portos uma grande festa
esportiva, na

'

qual toma
rão parte a A. A. Brasil
e S. D. America de J ara
guá, Tupi F. C de Join
ville e o clube aniversa
riante
Estaremos pois repre

sentados pelas expressões
maximas do nosso futeból,
America e Brasil e não
duvidamos que estes dois
gremios farão bonita fi
gura no torneio em Guá
ramirim.

Falecimemto - Em sua re

sidencia, nesta cidade, fa
leceu no dia 25 do corren

te, a exma. snra. dona
Ernllta Augusta Crespo,
irmã do sr. João Batista
Crespo, funcionaria Fede
ral aposentado e que por
longos anos residiu nesta

cidade, sendo um brilhan
te colaborador desta folha.
A familia apresentamos

nossos pesames.

Raio X
Valioso donativo
Continua o Conselho

Administrativo do "Hospi
tal São José" na campa
nha para angariar fundos
pera pagamento do apa
relho de Raio X, adquiri
do para esse nosso esta
belecimento, aparelho' es
se que já está' em pleno
funcionamento.

Ern- breve darernos Io
resultado da subscrição
feita pera esse fim e os

nomes dos que num exem

plo de caridade e com

preensão de tão grande
esforço contribuiram pera
tel ínstalacão.
Hoje queremos registar

o valioso donativo feito
pela Empresul, por inter
medio de seu digno dire
tor o sr CeI. Graciliano
Negreiros.

.

Em visita que lhe foi
feita pelo sr. Ten. Leont
das, 'Prefeito Municipal e

sr. Arnoldo ôchmtdr, dire
tOI: do hosplral, aquele
ilustre militar fez doação
de todo o material eletri
co para instalação e res

petiva mão de obra, na

importancia de Cr $ ...
1.575,90.
Esse gesto do sr. CeI.

Negreiros calou profunda
mente nos corações da po
pulação do mimlcipio, que
é a maior beneficiada na

aquisição do novo apare
lho.

Carlos Mey - Em Blume
nau, foi submetido a me

lindrosa operação o sr.

Carlos Mey, do alto co

mercio local a quem de
sejamos pronto restabele
cimento.

Assecíação Atlética Brasil
ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De ordem do ônr. Presidente convido os snrs.

sacias desta associação a comparecerem à assem

bléa. geral extraordinária, que se realizará em sua
séde social, a 7 de fevereiro do ano em curso com

início às 20 horas, afim-de tratar do seguinte.
'

•

1°. - ôubstltuíção do nome desta entidade
2°. Assuntos diversos

Iaragué do Sul, 29 de janeiro de 1944.

João ôe Souza
i". Secretário

É a pomada
ideal CURA TO
DAS AS FERI
DAS. tanto huma
nas como de ani
'mais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A Farmacia
Cruz, de Avaré,
(S. Paulo) CUt·ou

com a «MINAN
CO RA» úlceras

que nem o 914 conseguiu curar.

Dila Carolina Palhares,de .Joillville, curou

com UMA RÓ· LATINHA, umaFERIDA DE 9
ANOS! Tem havid_o celltpnas de curas selne
Ihantes ! !! Adotada em muitos hospilaeF', ca

sas desaude (� dinicas particulares.
AVISO BfPORTANTE: - A verdadeira

«PomadaMinancora:& nunea I'xistiu a não ser
em suas latillhas originais com o emblema

simbólic.o acima. n�cusem imitações! Exijam a

�
verdadell'a MINANCORA em sUJlatinhaoriginal ..

I
REPA}{El\l BEM AO 'COMPRARI

>,,": É um produto dos Laboratorios «MINAN-

��I�C_O_R_A_»__de__J_O_I_N_V_IL_L_E_. • �

PAPEL CREPON

de todas as côres na

TIPOGRAFIA AVENIDA

O PAR.

��,.. J

A

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

UM L IN DOS O'R TIM E NT O DE

SANDA�ETAS DE VERÃO
PAI?A SENHORAS/

PREÇOS DE Cr. $ 20,00 o er. $ 22,00

.
�.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;:::::::::::::

Cure 'seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO !tI. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na nraça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA
............................................................

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

VIRIZES
EM SENHORIS
NOYll Tratamento sem Operação
Após longo, estudos foi descoberto um

m.edicnmento vegetal para o tratamen ..

to com ótimos resultados da varizes
que prejudicam a circulação venosa:
Esta medicação, na dose de fr's colhe·
,re� dos de chá ao dia, em água açuca.
rodo, restitue às pernas o seu estado
normal e o belesa estético. Em idAntico
dose debelo os males causados pelai
mamilos hemoidários internos e etct.rno.
inclusive os que sangram. Nóo encontrQn�
do nas Farmácias ou drogarias, peça dir••
tamente 00 depositário, ex. POSTAL 1874
(um -oito-sete quotro) São Poulo.

I
HEMO· YfllIUS (líquidO)

: ..•...
:
..
:-----, ...

... :::

Lenha
Picada

de coivara 1a' qualidade
Metro Cublco 'ou

Ca! rada - 12 cruzeiros

tenha para for
no etc...

- Entrega
-

a domicilio-

Pedidos pelo Telefone

N_79

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura de Jaraguá
. I

2

III u n icipa I
Decreto, 'N. 55· o.s

SEGURANÇA PÚBLICA E ASSISTEN
CIA SOCIALO prefeito Municipal de Iaragué, usando da atribuição que lhe confere o

2 5 Asslsrencla PolicialArt. 12 item III, do decreto-lei n. 1.202 de 8 de abril de 1959, Pessoal fixo' D E C R E TA: 2 40

Art. 1. - A cabrança das rendas constantes da Lei Orçamentária pare o
2 40 1 Carcereiro, padrão C

exercicio de 1944, Iar-se-é nas épocas estabelecidas em lei e de acôrdo com a 22 554 Serviços Diversos de Segurança pública

legislação trlbutaría em vigor.
. Despesas diversas

Art. 2. - As tabelas esplicarlvas das Despesas fixadas pare o exercicio 22 584 1 Serviço de inspeção de veículos

194 d d Subvenções, Conrribuições e Auxílios
de j, e acordo c0!ß o D�creto-Iei n. 117 e 25 de dezembro do corrente

% 84 Despesas diversas
I ano, sao as que com este baixam, .

-

Art. 5.. - Este decreto entrará em vígor no dia 1. de janeiro de 1944 2 84 1 Ao Estado pera manutenção do
Destacamento Policial

revogadas as .dlepostções em contrário. 2 9 Asslareneta Social
Prefeitura Municipal' de Iaragué, em 25 de dezembro de 19:5. 2 94 Despesas diversas

ess.) Leonidas C. Herbster 2 94 1 Esmolas Cl indigentes
Renato ôens, 2 94 2 Assistencíe médlco-farrnaceutica a

indigentes
2 94 5 Asststencia hospitalar a indigentes
2 94 5 Sepultamento de indigentes' ,

TOT A I S

12 94 5 Amparo a. Maternidade e lnfancla
Sub. Div. Serviços Total dos serviços de segurança pú-

��������,���,�����������S�e_r�v�iç�o�s�����_ blica e assis�ncia sotial
.

o.s Cr.$ Cr.$ 5 EDUCAÇÃO PÚBLICA
5 O

.

Adrnlnlsrreção Superior
5 02 Material perm anente
5 02 1 Aquisição de moveis e utenslllos
5 05 Material de consumo

li 05 1 Material didático em geral
Õ 05 2 Reparos de prédios escolares .

Õ 04 Despesas diversas
Õ 04 1 Aluguel de prédios escolares
Õ 04 2 Asstsrenôie a alunos necessitados

3 5 Ensino Primário, Secundário e

complentar
Õ 50 Pessoal fixo
5 30 1 Vencimentos de professores de esco

las isoladas, sendo os Titulados: Corri
plernentarlstas, padrão C a Cr,$250,00 e

os Não titulados, padrão B a Cr$200,00 55.000,00
5 50 2 Gratificação a professores que rege-

rem os cursos desdobrados, sendo
os titulados: Cornplernenreristas a

Cr$83,50 e os não titulados a

Cr$66,60
Idem a professores substltutos

Orgãos Culruraes
Material permanente

Aquisição de material pare a bí
blíoréca

Tabelas explicativas da despesa
Código
Local Discriminação Dotação

o 40 Pessoal fixo
O 40 1 Secretário - Padrão M
O 45 Material de consumo

O 45 1 Impressos e Meterial de expediente
O 44 Despesas diversas
O 44 1 Serviço postel
O 44 2 Serviço telefônico
O 44 5 Serviço telegráfico
0.44 4 Publicação do expediente
O 44 5 Assinatura de jornais oficiais

O 7 Serviços Técnicos e Especializados
O 70 Pessoal fixo
O 70 1 Contador - padrão L
O 70 2 Almoxarife - padrão F
O 79 5 Agente Municipal de Estatística pa 4rão ,

O 75 Material de consumo

O 73 1 Livros e Impressos
O 74 Despesas diversas
O 74 1 Despesas de rransporte de funcioná

rios quando em serviço
O 74.2 Diárias a funcionários em viagem a

serviço
O 74 5 Diárias e' transporte ao interior do

Município do Agente de Estatística
Serviços Diversos
Pessoal fixo

Motoristas - 5 a Cr.ê 3.600,00 padrão D
e 1 idem auxiliar a Cr.$5.000,00 padrão C 15.800.00

O 90 2 Porteiro Continuo, padrão D 5.600,00
O 94 Despesas Diversas
O 94, 1 Serviço de límpese da Prefeitura e

Intendencia
.

Total dos serviços de edmlnlstraçêo geral

ADMINISTRAÇÃQ GERAL
GOVERNO
Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo·

Material permanente
Aquisição de veículos, moveis e

utensiJios
'

O 25 Material de consumo
O 25 1 Aquisição de cornbustlvel para eu

tomovel
O 24 Despesas diversas
O 24 1 Custeio de veículos, moveis e

uténsilios
O 24 2 Despeses de transporte do Prefeito

quando em viagens admlnlsrretlvas
O 24 5 Diarias ao Prefeito quando a serviço

fora do Município

O
O 2
O 20
O 20 1
O 20 2
O 22
O 22 1

04 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

O 9
O 90
O 90 1

1 EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA

10.800,00
5.400,00 16.200,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

500,00'

4500,00 11.000,00

3 30 3
5 4
3 42
Õ 42 1

Cr.$

-9.000,00

5.500,00

500,00
850,00
800,00

3.600,00
100,00

e-s

D.OOO,OO

3.600,00

4.576,30 -

300,00

1.500,00
2.300,00
900,00

5.400,00 10.400,00 21.576,30

21.576,50
\.,

3.000,00

5.000,00
1.000,00 4.000,00

240,00
300,00 540,00

5.998,40
1.50Q,00 40.898,40

5.850,00

continua no proxlrno numero

3.000,00

· �om�annia �a�ional U� ���uros I�iran�a
AGENTES LOCAIS

Comgpcial Ltda.
JARAGUÃ DO- SUL

8.400,00
4.,800,00
6.600,00 19.000,00

500,00

N as suas cçmpras
obsequio pedir
Calé Mahnke

500,00

Industria
Matriz · Flori'anopolis

12.600,00

Caixa PORtal, 1 e 2

6.00.0,00

• TUBAß,A.O� (jß,UZEIRO� LAGE§� JOINVILLE,'
LAGIDNA, BLIDlvJUENAID IE §A.o FRAN(j][§(jO

800,00
.

=

5.100,00 49.490,00

·

Endereço telegrafico: IiIiHOEPCKE"

, �eee[ileee

'�Q.. Q� G.. ti €.. G.. 42l ..

,

:Carlos Hoepcke S. A.:

Ferr-agens -- Louças - Fazendas - Produtos Quimicos e

Farrnaceuticos ._- Fabrica de Pregos - Estaleiro

Secção de Despachos - Navegação.

500,00

<3omeraio

1 O Administração Superior
1 00 Pessoal fixo
1 00 1 Tesoureiro - padrão K
1 00 2 Escriturário - padrão F
1 1 Serviço de Arrecadação
1 10 Pessoél fixo
1 10 1 Quebras ao Tesoureiro
1 11 'Pessoal varlavel
1 11 ·1 Intendente-exator
1 13 Material de consumo

1 13 1 Aquisição de talonários, livros, etc.
1 14 Despesas-diversas
1 14 1 Percentagem pare a cobrança da

Divida Ativa
2 Serviço de Fiscalização

1 21 Pessoal variavel �

t 21 1 Percentagem de fiscalização
1 5 Serviços Diversos
1 30 Pessoal fixo
1 30 1 Flsçal Geral, padrão H
1 50 2 Fiscal distrital, padrão E
1 30 3 Fiscais auxiliares (2) padrão F ii

Cr.$ 4.800,00 •

1 54, Despesas diversas
1 34 1 Quota de lançamento do Imposto sI

lndustrias e proflssões
Total dos serviços de exação e fisco financeira

550,00 1.150,00

17.400,00

1200,00 95.600,00

7.800,00
4800,00

95.600,00

I
I FILIAIS:

590,00

2.000,00

4.800,00

6,000,00
4.200,00

9.000,00 19.800,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOIS lUMlnßRfS OH
Sciencia

Prefeitura Municioul �e Juragu'H �o Sul
Requerimentos despachados

Edital
DE P�IMEIRA PRAÇA
O Douto!' Ary Pereira

Oliveira, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá,
Estado de Santa Catarina
Brasil, na forma da lei
etc.

Banco Indllstria e Comercio

de Santa Catarina S. A.
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:00000

, .'

Agencia: J A R A G U Á
I

Attesío que o preparado
PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE, do ilustre
íarmaceitico Domingos da
Silva Pintu, em vista de
sua tormula, deve ser um

bom medicamento, que deve
ser aconselhado nas aítec

ções broncho-pulmonares. O
referido é verdade, pelo qne
passo o presente.

Pelotas -DR. BERCHON'
Eu abaixo assinado, GOu

tor em medicina pela impe
rial Academia do Rio de I a
neiro etc

Atteste que tenho empre
gado em minha climica nas

bronchites quer simplemente
catharraes quer de tunda ee

tomatico o preparado PEI
TORAL DE ANGICO PE

LOTENSE, da illustre phar
maceutico Domingos da Silva

Pinto, tendo -obtido vantagens
incontestáveis acoroçoando
me a lancar mão desse meio

therapeutico muito írequen
temente, sempre com resulta
do profícuo e incontestaael.

Pelotas - Barão dos San
tos Abreu
Firma reconhecida pelo nota

rio A. E. Fieher,

Licença N, 5 I r de Março
de 1906.

Deposito gera!: LABORA
TORIO PEITORAL, DE
ANGICO PELOTEMSE -

Pelotas - Rio G. do Sul
Vende-se em tQ(la a parte.

Dia 4-1-1944.

�.881 ": Tobia Alchini - Requer Iícença.cons
truçao boeíro de pedras á estrada Ribeirão Gran
de do Norte - De acôrdo com a íníormacão do
Fiscal-geral.

'

6.409 - .Alfredo Geisler - Requer redução
lançamento Imposto seu terreno sito á estrada Ri- FILIAIS EM: Blurnenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
beirão Grande d� Luz - Mantenho o lançamento. Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM:' J araguá, Caçador,

6.530 -- .Marmo Bortoloti - Requer redução Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do

lonçamento Imposto seu terreno sito á estrada Ga- Peixe, Sã" Francisco, Tubarão e Porto União. SUB-AGEN
ribald-alto - Mantenho o atual lancamento CIAS EM: Indaial, Hamouia, São Joaquim. e Tijucas. ESCRI-

6.559 - Tobias Alchini - Requer licenç� cons- TORlOS EM:. Cencordia, Gaspar, Taió e Urussanga. EM

trução tapume no río Boa Vista e construcão um INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri-
canal - De acôrdo com a informação do 'Fiscal- nho . e Araranguá.
Geral.
mo requer.

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

6.608 _ Veronica Medeiros _ Requer vistoria cob!anças, descontos � cauçao de .tItulos de expor

e "Habíte-se" sua casa recenconstruida à Av. Ge-I
tacão e .ou�ras operaçoes. d e cr�dlto; passes �ara

tulio Vargas, Iundos _ A' vista da informacão co-
as prmcipais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

mo requer.
'

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
6.627 - Theodoro Hinsching - Requer "Ha

bite-se" sua casa n. 198 sita á Av. Getulio Vargas
- Idem, idem, idem.

Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N C O»

Matriz: I T A J A Í
FAZ SABER aos que

O presente edital de pri
meira praça, com o pra
zo de trinta (30) dias vi
rem ou dela conheci
mento tiverem, que, fin
do esse prazo, hão de
ser arrematados por
quem mais der e maior
lance oferecer, no dia 4
de fevereiro proximo
vindouro, as 10 horas da

manhã, os bens perten
centes ao espolio de
Selma, Carolina Keiser,

A disposição sem ..aviso, com retiradas 'Tivres para no inventario em que é

quaisquer importancias 20/0 inventariante A I f r e do
Com aviso previo (retiradas diarias até Henrique Guilherme Kei-

1.000,00) 3 % ser, sendo que a venda

Dia 12-1-1944. Depósitos Populares Limitados (até 10 dos bens em praça pu-

�.668 _ Benjamin Araujo _ Requer transie-
mil cruzeiros) depositas iniciais a blica, será feita para o

rencia seu nome terreno com 155.023 m2. sito á partir de 20,00 subsequentes a pagamento das dívidas

estrada.Tres Ri�s .do Nor�e e adquirido de Augus- partir de 5,00 4 % do espolio, bens esses

to Pereíra. - A VIsta da íníormação, como requer.'
Prazo fixo de 6 meses 5 % que constam do seguin-

6.669 - Leopoldo Witkowsky _ Requer trans-
Prazo fixo de i ano 6 % te:

íerencía para Emilio Uecker, terreno com 100.00 Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente 10) - Um terreno sito

m2 sito á estrada Ribeirão das Pedras - Idem. A economia é a base da prosperidade nesta cidade a rua Mal.

·

6.670 - Rudolfo Persch _ Requer transieren- . .
+Meodoro da Fonseca,

era para Augusto Schulz, terreno com 153. 750 m2
Deposite as suas economias no I fazendo frente com 15

sito á estrada Javali _ Idem, idem, ídem.
BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A. metros na mesma rua,

�.671 - Ricardo Froelich _ Requer transie- H O R A R I O: - Das 9,30 ás -,11,30 e das 14 ás 15 íundos com 75 metros

redcía seu nome terreno com 70.000 m2 sito á
com terras de Artur

estrada Ilha da Figueira e adquirido de Hugo e
Sabados: .Das 9.ás 11,00. Carstens, entre terras

Artur Eggert - Idem, idem, idem.
.

de Freymundo Freygang

6.672. - Franscisco Jacomini - Requer trans- Industria de Cal�ados
e as de Ricardo Jensen,

íerencía seu nome terreno com 150.000 ms sito
-r com a area de 1.125 me-

á estrada Morro de Jaraguá e adquirido de Cle- GOSen IRMA-OS S. A. tros quadrados, avaliado

mente Schmitz - Idem; idem.
.

em Cr$ 4.000,00.

. �.675 - Alvino Marquardt --'- Requer transie- 20) - Uma casa de

rencia seu nome imposto bicicleta adquirida de ASSeMBLÉIA 'GERAL ORDINÁRIA material, recem-constru-

Calixtro Maíezzollí _:_ Idem, idem.
ida no mesmo terreno,

6.�77 _ Gumz Irmãos Limitada -r-r-'Requer trans-
Pelo presente ficam convidados os senhores avaliada em Crê 25.000,00

Ierencla seu nome terreno com 615.000 m2 sito
Acionistas desta Sociedade, para comparecerem à Total Cr$ 29.000,00.

á estrada Rio Serro e adquirido deAlbrech Ricar-
Assembléia Geral Ordinária, a realisar-se no dia 4 Cujos bens constantes

do, Artur, Tecla e Zilli Gumz _ Idem, idem.
de Março do corrente ano, às 15 horas, no escriró- do termo de declaracões

6.678 _ Alfredo Alberto Hornburg _ Requer
rio desta Sociedade, à rua Dr. Abdon Batista, para e auto de avalíacão dos

transíerencía seu nome imposto carro de lavoura
deliberarem sõbre a seguinte: referidos autos dê inven-

adquirido de Alberto Hornburg _ Idem, idem. ORDEM DO DIA tário, serão levados em

6.679 - Bernardo Karsten - Requer trans- 10. _ Aprovação balanço e contas do exercicio de 1945 primeira praça de venda

ferencia para Pedro Pedroni, terreno com 1,650
e arrematacão em hasta

n:2 e casa n. 932, sito á rua Preso Epitacio Pes-
2°. - Eleição do Conselho Fiscal publica, pelo valor total

soa _ Idem, idem, idem.
' 5°. - Assuntos de Interesse social. de Cr$ 29.000,00 - vinte

6.683 - João Kuehl _ Requer transíerencia
e nove mil cruzeiros. -

para Helmuth Roweder, imposto terreno com 75.000.
Jaraguá do Sul, 20 de Janeiro de 1944 Asaim serão os referi-

m2 sito á estrada Rio Novo - Idem, idem. flerta Oosch Diretora-Tecnica dos bens arrematados

Ottilia Oosch Diretora-Comercial por quem mais der e

maior lance oferecer, no
dia, hora e lugar acima

mencionados, podendo
os mesmos serem exa

minados por quem ínte
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 de 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
reíra Oliveira - Juiz de
Direito". Está conforme
o ' original, do que dou fé.

Iaragué do Sul, 19 de janeiro de 1944 Jaraguá do Sul, 5 de

janeiro de 1944.

Edital
IMPOSTO S/ TABACOS

E DERIVADOS E SI BE

BIDAS ALCOOLICAS
,

,

De ordem do sr Cole
tor, torno publico que
no presente mês de Ja
neiro arrecada-se nesta
Coletoria, o imposto aci
ma referente ao 10, se

mestre do vigente exer

cício.
Os contribuintes que

deixarem de pagar no

prazo referido, poderão
satisfaze lo no proximo
mes de Fevereir-o com a

multa de 20%•
Terminando os prazos

citados. serão extraidas
as respectivas certidões
de dívidas para ter 10-

gar a cobrança executiva.

Coletoria Estadoal de

Jaraguá do Sul, 2 de Ja
neiro de 1944.

ESCRIVÃO
Heleodoro Borges

•

Dia 13-1-1944. A V I SO: Achem-se á disposição dos Senhores

6.587 - Industria de Calçados Gosch Irmãos Acionistas, na sede social, os doeu-

S. A. - Requer licença construção de aumento mentos a que se refére o art. 99, do decreto-lei n. 2.627,
sua fábrica sita à estrada Itapocú-Hansa, zoa sub- de 26 de setembro de 1940. .

urbana, conforme plantas, e instalação sanitaria A DIRETORIA
completa - Como requer, devendo o requerente

'

��� ��e�!�tab)o d�u�r�.isf3�e d� �a��i�oafâe3. C��st��� 1-;;;;-".-:;:-;;;-;;;-;;;-;:;-;;;-;;;-;;;-;:;-;;;-;;;-;;;-;;;-;:;-;:;-;;-;;;-;;;-;:,-:;;-;;;-;;;-;;;-;;;-;;;-;;;-;;;-;;;-;;;-;:;-;;;-;;-;;;-;;;-;:;-;:;-;;;-;:;:;;;;
çoes, em· vigor.

..
.

·

6.689 -- RicardoLemke - Requertransferen- DR. LUIZ DE SOUZA
era para Henrique Boeder, imposto seu carro de
"lavoura - A' vista da informação. como requer.

6.6.94 - Antonio Poerner - Requer licença
estabelecer-se com generos alimenticios, açougue

r e fabrica de banha á estrada Felipe Schmidt-
Idem, idem, idem. �

·

6.695 - Helmuth Pasold - Requer transíeren
cia para Arnoldo Pasold, terreno com 91.500 m2
sito à estrada Rio Novo -- Idem, idem.

6.696 - Valentim Pascherbski - Requer trans
íerencia para Ladislau Pacherbski, imposto carro

de lavoura - Idem, idem, idem.

ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fouseca.iãtü - Tel. 34

Residenoia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12 dESPERTE 11 BIUS
DO SEU FíGADO

f Saltara da Cama Illsposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de bilis. Se a bilis não
COITe 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 a causa.Neste caso.: s PílulasCarter
são exrraordinariarnene eficazes.Fa
zern correr esse litro de bi.is e você
sente-sé disposto pa a tudo. São sua
ves e. contudo, es:,�cjlll1.cnte indi
cadl'; par.i fazer a biiis correr livre
-rnente. Peça as I'íjuh� Carrer. Não
aceite outro produto. Preço: r S 3.:)0

6.680 - Germano Enke - Requer "Heblre-se"
pare sua casa sita á rua Presidente Epitacío Pessoa,
854 - Idem, idem idem. .

6.681 - Leopoldo Reiner - Requer licença pin
tar e límpesa da calha de seu predio n. 550/4 á Av.
Getulio Vargas - Idem, idem.

.

6.684 - Erwíno Dallmann - Requer transferen
cia seu nome imposto carro de lavoura adquirido
de Carlos Dallmann - Idem, idem, idem.

Dia 18-1-1944
6.674 - Germano Hardt - Requer licença cons

trução casa de moradia em terras de Ernesto Less

mann, á estrada [eragué-fundos, zona rural - A' vis
ta da informação, como requer.

,

6.676 - Alfredo Alberto Hornburg - Requer li
cença construção rnaosoléo sepultura perpetua deAI-

.

berto Hornburg - Idem, idem.

RENATO SANS o escrivão

Ney FrancoSecretário --�------

..
Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em

sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre·se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

l_:rOdutos da ICeM S.A. Blumenau T
..,

IContra Dôr' de Cabeça "rmIßo· termina. a dôr'

Alameda Rio Branco .- Caixa Postal, 47 t: I
....I

,
I �

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 FUN D A D O EM 1919

A Delegacia Especial
de Policia está procedeu
no corrente mês a revali

dação dos registros de
estrangeiros, licenças pa
ra canchas de "bocce"
e outros dívertímentos pu
blicos, licenças pera tran

slrar com armas de caça
e defeza pessoal e comer

cio de armas e munições.

Deleiacia
Especial de

Policia
Telefone N. 39

Artur Müller, e Oficial do Re
gisto Civil do 10. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil.

SABADO, 29 DE JANEIRO DE 1944JARAGUÁ DO SULANO XXV 1 208
Faz saber que compareceram

STA. CATARINA - N.. no cartório exibindo os documen-
tos exigidos pela lei afim de se

PREfEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA' DO SUL
habilitarem para casar-se:

---------------------------------------

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

ciaI do Registo Civil do
Distrito de Oorupá Muni

cipio de jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

EDITAL N. 755
OUo Funke e [osépha

Luy.
Ele, solteiro, lavrador

domiciliado e residente
nesre distrito, com vinte e

dois anos de idade, nas

cido nesre distrito, em

catorze de janeiro de mil
novecentos e vinle e 'um,
filho legitimo de Erico
Funcka e Helena Sell-Fun
ka, já falecidos, Ela, sol

teira, de profissão domes
tica, domiciliada e residen
te nesre distrito, com de
zoito anos de idade, nas

cida em [araguä do Sul,
neste Estado, em dezeno
ve de março de mil nove
centos e vinte e cinco, fi
lha legitima de Max Luy,
já falecido e de dona Ge
noveva Fillip Luy domici
liada e residente. nesre
distrito.

Corupá, 20-1-44.
EDITAL N. 754

Henrique Eiselr e Idali
ne Dias
Ele, solteiro, lavrador,

domiciliado e residente em

Serra Alta, neste Estado,
com trinta anos de idade,
nascido em Serra Alta

(ex- São Bento), rreste es,
tado, em quatro de agosto
de mil novecentos e treze,
filho legilimo de Julio Ei
seit e Maria Eiselt, dorni
miciliados e residentes em

Serra Alta, neste Estado.
Ela, solreira.ade profissão
domestica, domiciliada e 11\WO A\ TI �r '1irffl\ 11)) <� 11- i1Ji}I,lh c1] __�1iJ1l!.IIfl".n.

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

residente nesre distrito, lJjJJl &li � @ \UI Jl))cQllL@ llli@ lVElEUHW �'Ui' da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa

com dezeseis anos de ida- Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

de, nascido neste distrito CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E F A Z S A B E R a todos os que o presen-
em dezeseis de janeiro de CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E :J1ROPICAIS, te edital de primeira praça, com o prazo de trinta

mil novecenros e vinte e DOENÇAS DA PÉLE. (50) dias virem ou dele conhecimento tiverem ou in-

oito, filha legitima de Io-
_ Eletricidade Médicà _

reressar possa, que findo esse prazo. ha de ser arre-

ão Bonifacio Dias e Jose- matado por quem maís der e maior lance oferecer,
phi na Maes, domiciliados Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio no proximo dia 24 de fevereiro, as 11 horas, o bem

e residentes deste distrito. Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos penhorado a Julio Dernarchi, ne ação executiva fis-

Corupá, 22-1-44. cal que lhe move a Fazenda Estadoal, Cl saber:

Apresentaram os doeu-
- R A lOS X -

Um terreno sito nesta comarca no lugar deno-

I Diretor Médiee do Hospital .. São José"
mentes exigidos pela ei. minado Iaraguà-Alro, confrontando ao Norte, Leste

Si alguem souber de al- - ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

e Sul com terras de quem de direito, e a Oeste com

gurn impedimento oponha- ��@l'3I�@E!!�@ig���__���_@- as de Leandro Lenzi, com a area de 52,7797/9 me-

o na forma da lei tros quadrados, avaliado em cr.$ 600,00.
�---------------------------------,--------

Lavro o presente para

I
Cuio bem constante do auto de sequestro e auto de

ser afixado no ICJgar do INSTITUTO ROCHA LOURES avaliação dos autos da referida ação executiva, será
costume. Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos, levado em primeira praça de venda e arrematação

WALDEMAR LUZ nariz e garganta em hasta p-ublica, pelo valor total de cr.$'600,00 seis-

Escrivão

I Dispõe de aparelhos os mais mordemos para exame centos cruzeiros. - Assim será o referidg bem arre-

de sua especialidade. matado por quem mais der maior lance oferecer, no

I
Richlin. Rua do Principe. Fone, ) H· ]OINVILLE dia, hora e lugar acima mencionados, podendo o

CI"ß,'c!I de Olhos OUVI'dos n�rl'l fi�rn�ßta
=--------�-,----- mesmo ser examinado por quem interess� tiver, no

DUr_ Arlllln'.-niO T'aUva'reUsgU I
lugar Jaraguá-Altcr, onde se acha localisado dito bem.

_

I E para que chege a notiCia ao conhecimento de to-

Or Wal,leml"ro Mazurecl.eß dos, se passou o presente edital que serà afixado às

Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educa�ão de Florianópolis

I
� U II portas do Forum, no lugar de costume e publicado

Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurglcos do especialidade no �A�A IJ:!I\\� �&lfIllBR' pelo jornal local «Correio do Povo», Dado e passa-
Hospitol de Caridade de Florianópolis, ���� �!!i ���ga!'l do nesta cidade de Jaraguà, aos dezesete dias do

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex-Interno, por concurso, da Assistencl!l Pública do Rio de Janeiro Rua Mal. .«'Ioriano n. 152 -" JARAGUÁ mês de janeiro de mil novecentos e quarenta e qua-

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
troo Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi. - (assi-

Formado pela Faculdade de Medicina da

J
_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas nado) Ary Pereira Oliveira- Juiz de Direito da �o-

Universidade do Rio de Janeiro marca». - Està conforme o original, do que dou fé.
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

B L U ME NAU STA. CATARINA I h Jaraguà do Sul, 17 de janeiro de ,1944.
,Raios ntra-verm,el os e azuIs. O escrivão _ NEY FRANCO

Sociais
ANIVERSARIOS

A 22 festejou seu arii
versaria o sr. Emilio Pia
zera. Dia 23 o jovem
Max Horst. A 24 a sra.

Ana Enke esposa do sr.

Alvim Enke.
.

A 25 aniversariou se o

snr. Paulino Natal Bonin
industrial em Itapocusí
no. Na mesma �ata ain
da transcorreu o aniver
sario da sra. Clara Pe
droni esposa do sr. Pe
dro Pedroni, tecnico em

radios, e da sra Olga
Cardoso esposa do sr.

Hermilio Oardoso, agente
da Atalaia, companhia de
seguros. Ainda a 25 fes
tejou seu natalicio o jovem
Bernardo Karsten filho.
A 26 fez anos O sr.

Heinz Zahler, alto fun
cíonario da Industria Oe
realista Facciola S.A.
Amanhã transcorrerá o

natalicio da sra. Potro
nilda Stahl. esposa do
sr. Martin Stahl.

Menina Maria de Lourdes Tlimelin
Completará mais uma

primavera no proximo
dia 31 a interessante Ma
ria de Lourdes, diléta fi
lhinha do jornalista Ho
norato Tomelin, diretor
do conceituado diario
"A Nação" de Blumenau.

Nossos parabéns

Trigemios Jaraguaenses
Np prnximo dia 2 de

Fevereiro, completarão o

seu quinto aniversar io
natalicio, os interessantes
meninos Francisco, Mario
e Lino, conhecidos COm

justa razão por "Tr igs
mios Jaraguaenses".
São filhos do honrado

cidadão sr. Francisco
Voigt, ativo e diligente
funcionario da Firma
Breithaupt & Cia.
Aos Trigemíos Jara

guaenses, os nossos vo

tos de felicidades.

Enferma
Acha-se gravemente en

ferma no Hospital São
José, onde foi submetida
a uma milindrosa opera
ção .a snra. Maria M. Ni
coluzzi, esposa do sr.

Eleno Nicolu:z;zi.

- Secretaria - EDITAL N. 1612

Edital de Ceacerrencía Paulo Krüger e Elisa

Buttgen.
BOTEQUIM E BAR DA ESTAÇÃO RODOVIARIA Ele, brasileiro, solteiro,

De Ordem 'do sr. Prefeito Municipal, torno pú- opera rio, nasceu em Ioin-
vile em onze de abril de

blico, pare cenhecimento dos interessados que até o

dia 29 de Fevereiro proximo vindouro, ás 14 horas,
mil novecenros e quinze.

esta Prefeitura receberá propostas pare Cl exploração
domiciliado e residente no

do serviço de botequim e bar na estação rodoviaria municipio de [óinvile, sen

desta cidade.
do filho de Nicolao Krü-

ger e de Marta Krüger.
, As proposras deverão vir acompanhadas dos

Ela, brasileira, solteira,
documentos abaixo enumerados:

1.) - prova de quitação com o serviço militar; domestica, nasceu em Ja- .Herrnann Wallow e Ilka
raguä do Sul, em vinte e Koch

2,) - prova de quitação escolar: dois de dezembro de mil EI' b I I
.

5.) - certidões negativas pelas quaes os concor- e, rasi eiro, so retro,
novecentos e dezeseis, do- lavrador nasceu em Blu

rentes prov@,mnãoestarem,emdebitoparacomas
, �

-

Fazendas: - Federal, Estadual e Municipal;
mlclliada e residente nes- menau em catorze de no-

4.) -- prova de que não mantem demanda com
re distrito em Rio da Luz, vembro de mil novecentos

o Estado ou Municipio ;
sendo filha de Augusto e dezeseis, domiciliado e

5.) - prova da capacidade financeira do con- Büttgen e de Maria Zoz residente em Rio do Tes-

corrente pera se desobrigar do serviço proposrd. Büttgen. to, municiplo de Blumenau,

Os concorrentes devem apresentar as propostas 22-1-44. sendo, filho legitimo de

em duas vias, a primeira das quaes devidamente se-
Gustavo Wallow e de Ema

lada.
. EDITAL N. 1613 Utech.

As propostas não devem conter vlcios de qual- Paulo Alois Eberhardt Ela, brasileira, solteira,

quer natureza que possam suscitar dúvidas, tais co- e Ana Pradi. lav�adora, nasceu em)ara-
'

mo emendas, razuras. entrelinhas, etc. Ele, brasileiro, solteiro, I gua do Sul, em v!nte e

Os documentos' constantes dos trens a a 5 de- lavrador nasceu em Gas. rres de março .de mil no

vem ser apresentados num envelope e a proposta per em quatro de março vece�t.o.s e vm�e � um.

noutro envelope, tomando o primeiro a letra "A" e o de mil novecentos e ca-
domtcillada e residente

B" b b d f h d
I neste distrito em Rio da

segundo a letra" ,am os ru rica os, ec a os e

I
rorze, domiciliado e resí-

L d flh I T
lacrados. dente nomunicipio de Gas- uz, sen �, I a egi rma

As firmas, quer das propostas quer dos demals per, sendo filho de José de Frederico Koch e de

documentos exigidos, devem ser reconhecidos pelo Eberherdr e de Gertrudes Ilda K. Koch.

tabelião. C Eberhardt. 25-1-44
Os envelopes serão abertos no dia 29 de Feve- Ela, brasileira, solteira,

reiro á 15 horas, no Gabinete do Prefeito, em pre- la, digo, domestica, nasceu E para que chegue ao conhe

sença dos preponentes ou de seus representantes. em Iaragué do Sul em dois cimentodetodosmandei passar o

A Prefeitura assiste o direito de recusar todas as de março de mil novecen- presente edital que será publicado

h
pela imprensa e em cartório onde

propostas, caso ne um delas satisfaça aos interesses tos e dezoito sendo filha será afixado durante 15 dias.

da mesma. de Ferdinando Pradi e de Si alguem souber de algum
Quaisques outros esclarecimentos, os Interesse- Virginia B. Pradi, domlci- i�pedim�nto, acuse-o para os

dos poderão obter nesta Secretaria na hora do ex- liada e residente neste dis- fins legais,

pediente. triro. ARTUR MÜLLER, Oficial

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, s.e, em 26 de janeiro de 1944.
RENATO SANS - Secretário

22-1-44

EDITAL N. 1614

Edital de primeira praça

o SABÃO

"Virgem EspeaiaIidade"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL (Marca Registrada) c:,�\3Ã� 'i/Reell?
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