
Fundado. em 1919

batalha para que possa
mos conservar nossa li

berdade, sem esquecer
tambem o.s soldados das
Nacões Unidas, que co

nosco marcham ombro a

ombro na luta contra o.

inimigo. comum.
As festividades do. In

dependence Day, no.s

anos passados, basearam
se principalmente na es-

perança e na fé. No
com passeatas populares ano. corrente,: essas co

e numerosas outras ma- memo.racões se destaca

nifestações de regosí]o, ram pelá nota de otímís
permanecendo. rechados mo e conííança, em vir
todos os estabelecimen- tude bas brilhantes víto
tos comercíaís e indus- rias conquistadas, recen
triais. A guerra total temente, pelas armas das
em que estamos empe- Nações Unidas. A so.Fte
nhados, entretanto, não. dos ditadores do. EIXO.
nos permitiu este ano. está evidentemente se

que esmoreçamos nos- lada. As vantagens tem
sos esforços para derro- porarías que gozaram
tar Hitler. Não. houve com sua traição. e' falta
feriado. nos campos de de escrupulo.s desapare
batalha, como tão. pouco cem rapidamente.
houve nas fabricas e na O Eixo. já perdeu a

frente interna, onde se batalha da produção e o.

trava uma gigantesca poderio militar das Na
batalha da produção. O ções Unidas cresceu sem

trabalho. continuou 24 ho
ras por dia.

O povo americano. se

limitará a' homenagear
o.s heróis da Guerra da

Independencia, e os que
morreram no campo. de
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Racionamento
Foram postas em vigôr, no decorrer des

ta semana, as dísposíções tendentes a resol
ver o. problema da escassêz dos gêneros in

dispensáveis, cujas maiores Iontes de produ
cão. se encontram fóra do. nosso Estado, e con

sequentemente que dependem de transportes.
Sem causar surpresa, pois que desde

Maio. ultimo, por ocasião do. recenseamento,
vinham sendo. anunciadas, essas medidas Io
ram ultimadas em boa ordern, sem atropêlos,
e com o. maxímo de eficiência pela Secção.
de Estatistica da Prefeitura Municipal.

Veio. o. racionamento solucionar. um caso.

que, dia a dia, se agravava, em razão. do. t�
mor de que se apoderavam pessoas excessi

vamente precavidas, receíosas de sofrerem
falta de determínados gêneros necessários á

subsistência, as quais se transíormavam em

estoqulstas, assim concorrendo, ínconcíente

mente, para a alta e falta doe pr.üduto.�.. '

O racionamento é uma medida 100glCa e

justa, que proporciona á coletividade uma
.

equitativa dístríbuíção de artigos de sua _ne
cessidade, em períodos anormais -de sua V:lda.

Põe termo. á enorme procura de artigos
que comumente se adquiria em quantidade
exclusivamente suficiente á manutenção. da
existência.

Visando, especialmente, uma dístribuição
equitativa dos artigos cuja escassêz se faz
sentir em virtude das dificuldades dos trans

portes, virá o. racionamento beneficiar dupla
mente as nüssas po.pulações, que desta fo.rma
não. so.frerão. mais a falta de determinado.s

pro.duto.s, e não. sentirão. mais a febre altista

'pro.vo.cada pelo.s tabelamento.s.
I

É mais uma lo.uvavel medida püsta em

prática acertadamente, pelo. Go.verno. Estadual.
A�s .seus executo.res neste municipio, fe

licitamo.s pela perfeita fo.rma e� que fo.i o.r

gani�ad? o. serviçó de racio.namento..

M. T.

COLUNA DE

CORUPÁ
O desenvo.lvimento. a

grico.la deste distrito., fo.i,
de certo. mo.do., um tanto.

prejudicado., co.m as ul
timas geadas. Inumerüs
co.lo.no.s, po.r isso., so.fre
ram graves prejuizo.s na

sua lavo.ura, nütadamen
te nas suas plantações
de bananas, co.mercio.

que, de um certo. tempo.
para cá, vinha registran
do. um preço. firme e

co.mpensado.r.
Pür co.nseguinte, é pre

sumiveL que a expo.rta
ção. dessa fruta para o.

seu maio.r mercado., as

praças .do. Rio. Grande
do. Sul, terá 'uma sensi
vel cahida, prejudican
do. o.s esfo.rço.s do. nüsso.

co.lo.no..

Menino Lauro Blunk
Aniversario.u-se,· quar

ta-feira, ultima, o. meni
no. Lauro Blunk, filho. do.
sr. Lauro. Carlo.s Blunk,
escrevente juramentado.
do. carto.rio. distrItallo.cal.

Vicenie E rugnetti
Festejo.u seu aniver

sario. natalicio., tambem
quarta-feira ultima, o. sr.

Vicente Brugnetti, co.

merciante, residente.nes
te distrjto..

Carlos Tschá
Após pro.lo.ngado.s so.

frimento.s, faleceu quinta-

falecifTlentos
No. dia 6 do. co.rrente

faleceu nesta cidade a

exma. sra. Maria Cristina
Luz, vil.J.va do. sr. Do.na
to. Go.nçalves da Luz.
A extinta co.ntava 76

ano.s ,de idade, tendo.
vindo. a esta cidade em

visita a seu filho. sr. Nes
tür Luz. Do.na Maria dei
xo.u o.s seguintes filho.s:
Nesto.r Luz, agente fiscal
do. impo.sto. de co.nsumo.,
Dr. Saturnino. Luz, advo.
gado., residente em Cu

ritiba, Dr. Do.nato. Luz,
Capitão. medico. do. Exer
cito. Naciünal, residindo.
na capital federal, Nel
so.n Luz. cümerciante
em Getulio. Vargas, Dr.
Adernar da Luz, advo.ga
do. residente em Rio. do.
Sul e as senho.ritas Oce
anides eMail Luz, resi-

A Independen
cia Americana

e os oersoectiuos �e li�et�H�e em to�o o mun�o

cessar.

O Independence Day,
em 1944, será lembrado.
como o. inicio. de uma

era da liberdade, da

qual participarão. todas
as nações do. mundo.

WASHINGTON - (Inter As comemoracões de
Americana) - São. mais Independence Day este
brilhantes do. que nunca ano. não. terão. os borbo
as perspectivas da liber rínhos e as fanfarras dos
dade em todo o. mundo, tempos de paz, mas, ao.

quando. o.s Estados Uni- mesmo. tempo, terão. no.

dos celebraram o. 168°. vo significado. porque os

aniversario. da sua índe- mesmos príncípíos que
pendencia, no. día 4 de deram forma aos Estados
Julho. Unidos e as republicas
Essa data tem uma latíno-amerícanas estão.

significação. especial pa- sendo. mais uma vez

todo o. Hemíslerío Ocí- à prova numa luta san

dental, porque Ioram a grenta e reroz. E as re

coragem e a fé de Ge- publicas americanas, co.

orge Washington e de mo o.s demals membros
seus braves e mal equi- das nacões unidas, con

pados soldados que ser- fiam em que. a historia
viram de inspiração. aos se repetirá e trará um

POVo.s oprimidos da Amé- novo e completo triunfo.
rica do. Sul,. na luta de para a causa da justiça
libertação. centra o. jugo. e da liberdade,
europeu. Nunca em um O dia 4 de julho. é ge- A madeira é uma ar- do. Mínístérío da Agrícul
período tão. curto, pre- ralmente transíormado ma de guerra aliada tão. tura procura no momen

sencíou o. mundo. o. nas- nos Estados Unidos num importante como .o.s ca- to. assegurar o. plantio.
cimento. de uma demo- verdadeiro. carnaval, nhões, granadas, bombas de milhões de novas ar-

cracia dínamica e à al- e tanks. Os navios que veres, plantio. que sera

tura de sua missão, nem conduzem abastecimento. feito. mesmo. em tempo.
tão. Po.uco. a criação. de Nota do da Grã Bretanha através de guerra. Além disso.,
numero.so.s governo.s "do.

P i de to.düs o.s üceano.s de- 'cada árvo.re derrubada

Po.vo., pelo. Po.vo. e para Gabinete do re eito
vem. à madeira grande ho.je, será lo.go. substitui-

o. Po.vü". .
.. parte de sua estrutura. da po.r o.utra. Nenhuma

Atualmente, as fo.rças AVISO aos sr�. comerclilDles, SI-
Atualmente ela está sen- arvo.re adulta po.derá ser

brutais do. Eixo. escravi- los nos perl�elr.os urbanos e I d9 empreg�da ��m .Rr�31- A�rrub.a�a sem permis-
sandó;, tantos po.Vo.s euro. s.ub urUiihOS

de escala na co.nstruçao. I
sao. o.flclal.

peus, as demo.cracias do.
O Prefeito]"Municipal, das várias par�es de .ae- Go.m. o. resultado. das

No.vo. Mundo. permane- avisa ao.s-:snrs co.mer- ro.plano.s o.utro.ra feItas necessIdades do. tempo.
cem co.mo. um baluarte

ciantes que nã� po.derão. de alumínio.. A liga plás- da o.nssa e de guerra e

co.ntra a o.pressão. e co.-
venderaçucar sem apres- tica de mo.deira co.mpen- gra�d� p�o.cura dess!1

mo. um faro.l que r�fl�te tacão. do. respetivo. car- sada é usada na fabrica- materm prIma, sua CUl

esparança para �Ilho.es tão de racio.namento.. cão. do. casco. de certas dado.sa co.nservação., e

de ho.me�s e�cravlsl;ldo.s Os mo.rado.res da zo.na embarcões o.peracio.nais, distribuiçãe, muito.s do.s

pela do.mlllaçao. nazI.sta.. rural que desejarem ad- e até o.s pequeno.s aviões antigo.s méto.do.s de plan-
_

Co.mo. o.utra deno.m�na� quiri� este pro.duto.' no.s de treinamento. possúem tio. q_ue antes do. at�al
ç!,!o. da cresc�nte so.lIda

co.merciantes acima re- agóra hélices de madei- co.nflIto. se sUI?unha VIr

rled�de e Amlzad�s dl;ls ferido.s, e no.s situado.s ra laminada. / tualmente extllltpo.S. fo.

naço.es do. HemiSfepo.
na divisa do.s perimetro.s �I},l�es m�is impo.rtaE-- r�m restabelecido.s, O

O?Ide1!tal, t?das as repu devem pro.curar receber te' 81näa seJa o. carvao. VIme, po.r exemplo., que
blIcas �merlCanas aco.m-

o.s seus cartões na Pre- vegetal co.ndensado., qual antas da guerra vinha

panharao. o.s Estado.s· U- . de certo. mo.do. está subs- da Ho.landa em grande
nido.s na celebração. do. feItura. tituindo. em parte o. da quantidade, é ho.je culti-
aniversario. da Patria casco. de côco. nos filtrós vado. na Grã Bretanha e

irmã. WALDEMAR LUZ das máscaras co.ntra-ga- empregado. na fabricação.
No dia 12 do corrente registou

zes. Esse carvão. vegetal de cesto.s para as do.nas
seu aniversario o sr. Waldemar

O
_

Luz escrivão distrital em Corupá está sendo. Itambem em- de casa.
.

carvao. veg�-
e fig'Ufa de destaque .n?� meios pregado. no. no.vo. pro.cés- tal pro.duZIdo. no. paIS
sociais do nosso mumClplO. so. de pro.dução. de um esta sendo. empr�g�do.
Ao ih.lstre amigO o Correio

gaz que futuramente
_

vi- co.mo. e.leme_nto. qUlmiCo.
do Povo envia o seu cordial - dabr"ço de felicitações. rá substituir o. petro.leo. na fab�ICaçao.. o. «rayo.n»

co.mo. co.mbustivel para e nas llldustrms metalur-

Arthur 'Sreithaupt o.s aparelho.s de trans- gicl;ls: Desse mo.do., o. 1;>e
po.rte vitais, paL'a a neflcmmento. da madeIra

Registou sua data natalicia em guerra. .

o.utro.ra �ro.sess�do. e�
12 do corrente o sr. Artur A Co.missão. de Flo.res- o.utro.s palses, nao. malS

Breithaupt, �ocio da firma' Breit-
tamento. da Grã Breta- se enco.ntra aguilho.a'do.

����t �lic���Os�esta praça, a

nha so.b a fiscalisaç,ªo. pela co.mpetição..

H míld�iril"iI [ju�rríl

dentes em ItajaL
O sepultamento. fo.i re

alisado. no. Gern i t e r-1 o.

Municipal desta cidade
co.m grande aco.mpanha
mento., o. que bem ex

presso.u a estima que a

familia da falecida go.sa
neste municipio.
Á enlutada familia a

presentamos no.ssos pe
sames.

Co.nsterno.u pro.funda
mente a po.pulação. de
Guamiranga e deste mu

nicipio., o. falecimento.
no. dia 9 do. co.rrente,
da exina. sra. Albertina·
Schmidt Klein, es p o. s a

do. Sr. P.edro. Francisco.
Klein, co.merciante na

quele lugar, e po.r mui
feira - ultima, neste dis- to.s ano.s residiu neste
trito., o. sr. Carlos Tschá, municipio. a estrada Fran
aqui radicado. ha muito.s cisco. de Paula.
ano.s, espirito. pres�ativo., Fo.i sepultada no. ce-
e que sem;pre �edlCado., miterio. desta cidade.
na sua eXI�tenCIa ho.n!a-I Á familia Klein apr,!3-
do. e p�estImo.sa, a VIda I sentamo.s no.ss!1s co.ndo.-
Co.merCIal. lencias.

O seu enterramento. No. dia 10 faleceu nes-
realizo.u-se sexta-feira, ta cidade o. sr. Max Metz
co.m grande aC?mI?anha- antigo. co.merciante e

mento.,' nü cemiterlO 10.-
que atualmente residia

cal, saindo. o. co.rpo. da
a Estrada No.va co.ntan

residencia da familia do. do. 69 ano.s de idade.
mo.rto., I;l E�trada Isabel, A familia apresenta-'
neste dIstrIto. mo.s o.s nbssos senti-I(Co.rresp.) menlto.s. . !.. • I 1IIi

RUA PRINCEZA ISABEL, 32

.Joinville

"BRASIL" COMP. OE' SEGUROS GERAIS
FUN O A O A E M 1904

SEGUROS
DE

G oF o
A�lIDEmTE§ DO TRAiBALIiO

A�IDENTE§ F'E§§O.&J[§

W.AmIPOHt�g;1

AGENTES em JARAGUÁ: SCHULZ & elA. LTDA.

EGON SCHMALZ & PIGATTO
I\gentes poro o Norte e Oeste Gotarinense:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agrícolas:
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183
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EMrJOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO � OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL � BAR � RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

Na-O comprem' MALHAS, MEIAS PYJAS
.

• MAS, OUEOAS, LOUÇA -

,
E BRINQUEDOS

sem primeiro verificar os preços destes

artigos na casa

Erico Bruhns - ]OrODUH �O. Sul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

Porque
Comprar cadernos, Ia

pis, penas, canetas, etc.,
na Tipografia Avenida?
Porque ésra é a casa

especialista nesre ramo e

por isso pode oferecer

vantagens em preços e

qualidade.

.Os soldados alemães, outrora, tão arrogantes. entregam-se em massa às aguerridas forças norte-ame
ricanas que combatem na ITALIA e na FRANÇA. A foto acima ilustra tambem a maneira pela qual

se entregam os soldados de HITLER, diante da bravura dós combatentes de TIO SAM.
(FOTO DA INTER-AMERICANA)

o genuino Peito
ral de Angico Pe
lotense, cujo effeito
é assaz conhecido
e empregado sem

pre com recon he
cidas e incontesta-
veis vantagens
Eu, abaixo assinado, attes

to, a bem da humanidade,
que tenho um tilho que so

fria a mais de 4 anos, de
uma bronchite asmática, e

foi radicalmente curado pell)
maravilhoso remedia PEITO
RAL DE ANGICO PELO�
TENSE - Sena dos Tapes, �

JOAQUIM rosé DA CIlUZ.

Attesto por- ser verdade, e

a bem da humanidade sotre

dora, que o Peitoral de An

gico Pelotense é um espe�
cHico· poderoso no seu ge
nero para a cura de tosses,
constipações e bronchítes, e

como tal tenho sempre ern
pregado o Peitoral de Angi
co Pelotense nas entermida
des das pessoas de

.

minha

casa, colhendo sempre óti
mo resultado. E como tribu
to ao mérito do Peitoral de
Angico Pelotense passo o

presente, que assino satistei
to. Pelotas-

JOAQUIM KRAEMER

Contirmo estes attestados.
Dr. E. L. Ferr-ira de Araujo
(Firma reconhecida).

· FRACOS E ANê:MICOS I
T_eml

·

VINHO CREOSO'rADO
.. li I L V E I R'A ••

......- ...
To....
Re.fri.d..
BronqUite.
E.crofuloi.
Connlesce••

VINHO CREOSOTADO
• É UM GERADOR DE SAÚca.

It UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO "ERIGIOSA "ARA A FA
MiLIA II!: "ARA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA

MENTO DIltSSE GlRANDE PLAGlEl..O
U. I: o

Licença N. 5 I I de 26 de A Snrta. Vai fazer tricot?
Março de 1906 .

Deposito geral: Laboratorio
Peitoral de Angico pelotense
Pelotas - Rio G. do Sul
Vende-se em toda a Parte

Vacine SBU fil�o
Contra a difteria

crupe.
Vacinação sob os

cuidados do

Dr. Armiaio Tavares
BLUMENAU

STA. CATARINA

REUMATISM.

ESCR6FULM
II!:S"INHA8

FISTULM
(iLCER_

-':CZEMd

FERIDA8

DARTRO.

MANCHA8

OI ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ .s ANOS

VENDE-SE EM TÔDA "ARTE.

Ass). Leônldas C. Herbster - Prefeito.

:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Artigos para pre
sentes só na

Casa .Real
defronte o Cine Buhr
- Verifiquem a Esposiçäo -

V d
Vende-se um rerre-

en e se no com casa de ma--

terial ranchos e estre-
barias boas, tudo em perfeito estado. junto 49 mor

gos de terra para roselras e outras plantações. ôl
ruado na Estrada Nova Iaragué-Nereu Ramos (Re
torcida) 5 kílomerros da Estação de Iaraguä.

Tratar com o proprietário FRANCISCO PEG
GÁU ou BERTOLDO HORT.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Tinta Par�Br 51
na Tipografill AfeDida

COMISSÃO ESTADUAL
ser rigorosamente observados em todo o municipio,
os constantes' da tabela anexa, pera os generos de

primeira necessidade.

2. - Esta portarla entrará em vígor no data de
sua publicação, revogadas as disposições em con

trario.

Portaria N. 1
O Prefeito Municipal de Iaraguä do Sul, no uso

I de suas atribuições e tendo em viste o Telegrama
Circular N° do Exmo. Sr. Presidente da Co
missão Estadoal de Abastecimento,

R,E S O L V E:

1. - Fixar como preços rnaximos, e que devem

Iaragué do Sul, 15 de Julho de 1944.

TABELA DE PRECOS MAXIMOS
,

de generos alimentícios, a vigorar desta data em diante, até ulterior deliberação, em todo o Municipio
de Iaragué do Sul. (Anexa á Portaria N°. 1)

PRODUTOR ATACADO VAREJO
PRODUTO S

I Unidade I PreçoUnidade I Preço Unidade Preço

Açucar refinado I S 60 ks, 145,00 quilo 2,80
Arroz beneficiado -

especial (inteiro) « 140,00 « 2,50
primeira « 130,00 « 2.40

- segunda . « 120,00 « 2,20
Banha colonial quilo' 6,00 « 6,50
Batatinha (Será tabelado na epoca da safra) -

Café Moido , quilo 6,00
..

« 6,50
Farinha de Mandioca S.45ko. 38,00 S. 45 ko. 41,00 « 1,20
Feijão Preto -, « 1,20
Linguiça:

quilo 6,00tipo comum 5,50 «

tipo salame quilo I
6,00 « 6,60

Manteiga:
nata doce quilo 13,00 « 14,00
colonial quilo 9,00 « 10,00

Sal:
grosso S.60 k-, 66,00 « 1,30
moido '« 67,00 « 1,40

Vinagre Duzla 11,60 Garrafa 1,20
Leite a domicilio Litro 0,80
Carne verde: .

.

Primeira qualidade - colchão, elcatre,
quilo 4,00filé, lombo e posta cl osso

Segunda - assem de dentro, assem de I

3,80graxa, peito e fraldas «

Terceira � as demals I « �,60

Aproveite então com:"

prar as LÃS COLOMBO

que a Casa Antonio
Tobias está oferecen
do a preços verdadeira-

mente
_
razoaveís.

Aviso
É proibida a entrada

noturna em minha pro
priedade pelo portão, ou

por qualquer parte que
seja, sem minha autoriza
ção.
Não me responsebili

zando pelo que possa
acontecer. - Ribeirão Ca
valia - Colorindo Mathedi.

� Os comerciantes que contravierem esta determinação, serão punidos de acordo com a leJ.
I

Iaragué do .sul, 10 de Julho de 1944.
LEÓNIDAS CABRAL HERBSTER

•

Prefeito Municipal
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o publico esportivo aguarda com grande entusiasmo o grande en
contro pebolistico de amanhã à tarde, entre as principais equipes:
Baependi X Acaraí, a primeira partida da melhor das três em dis
puta da grande t�ça "FARMACIA JAR�GUÁ", .

que terá lugar na praça de desportos
da A. A. Bcependí, --- Só poderão tomar parte no encontro, os jogadores que até agora
fora� .veteranos doa clubes que souberem, com galhardia, defender suas cores. - Na
prehmlnar bater-se�ao em disputa de uma linda taça, os conjuntos do São. Luiz E. C. e

do Juveni�, da A. A. Baependí.
------....------------------------------------------------------

CORREIO 0·0 POVO
Caixa Postal, 19

M O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil. na forma da lei, f"tc.- .

Faz Saber a todos os que o presente edital de
primeira praça, com o prazo de vinte (20) dias vi

rem, ou dele conhecimento tiverem, ou Interesser pos
sa, que, findo esse prazo, há de ser arrematado por
quem mais der e maior lance oferecer, no proximo
dia 4 de Agôsto, ás 10 horas da manhã, em frente
ás portas do Edificio do Forum, o bem pertencente
aos menores Maria de Lourdes, Claudio e Adélia
Moretti, abaixo descriminado:

De um terreno sito nesta comarca, no lugar de
nominado Itapocusinho Manso, Iores 'nrs, 2.295/1.955;
2.296! 1954; e 2.298/1956, fazendo frente no Rio Ira
pocuslnho Manso, sendo os lotes nrs. 2.295/1955 na

margem direita. Lores nrs 2.295/1955 com frente de
200 merros retangular no Rio Itapocusinho Manso,
defronte do lote n. 2.296; fundos lado N.O. com o

lote n. 2.297, travessão com 200 metros com terras
do Dominio; lote n. 2.290 e 2.298 frente com 400
rnetros no rio Itapocusinho Manso, defronte do lote
n. 2.295 e 2.297; fundos lado S.E. com 1.120 rnetros
com terras do Dominio; fundos lado N.O. com 1.155
metros confrontando com o lote n. 2.500 e travessão
dos fundos com 40(1 metros com terras do Dominio
com a area total de 709.000 metros quadrados, a a

rea de 141.800 metros quadrados, avaliada em Cr. $
2.500,00.

Cujo bem constante do euro de avaliação de
folhas dos autos de pedido de venda de bens de me·

nores, em que é requerente Romano Moretri tutor
dos mesmos menores, será levado em primeirà pra
ça de venda e .arrernatação em hasta publica, pelo
preço de avaliação, isto é, cr$ 2.5' '0,00 (dois mil e

quinhentos cruzeiros). Assim será o referido bem ar

rematado por quem mais der e maior lance oferecer,
no dia, hora e lugar acima menclonados, podendo o

mesmo ser examinado por quem interesse tiver, no

lugar Itapocusínho Manso, onde se acha localisado
dito bem. E pare que chegue a noticia ao conheci
mento de rodos, se passou o presente edital, que
será afixado no lugar de costume, ás portas do fo
rum, e publicado pelo jornal "Correio 'do Povo", que
se edita nesta cidade. Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos três dias do mês' de Julho
de mil novecentos e quarenta e quatro. - Eu, Ney
Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Perei
ra Oliveira - Juiz de Direito da Comarca. Está con

forme o original, do que dou fé
Jaraguá do Sul, 5 de Julho de 1944.

Telefone N. 39
--------------------------------------------------------------------------
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Tudo isto o pu
blico esportivo
deve saber

Artur Müller, Oficial do Re- Rudolfo Köhler e Frie-
gisto Civil <lo 10• Distrito da da Jo d

,

d J'
r an.

Comarca e aragua do Sul. EI b '1' lteíEstado de Santa Catarina Brasil e, raSI elro, so tel-
, ,

ro, lavrador, nasceu em
faz s�?er qu� compareceram

I Jaraguá
do Sul' em on-

no cartono exibindo os documen- ..'.
tos exigidos pela lei afim de se

ze de JaneIro de mil no-
habilitarem para casar-se: vecentos e dezenove do-

. I! miciliado e residente em
EDITAL N. 1377 Itapocusinho, sendo n-

Alvin Marquardt Ilho legitimo de Paulo

Edith Horstmann.
e Köhler e de Ignez Lange

Ele, brasileiro, soltei-
Köhler. Ela, brasileira,

ro, lavrador, nasceu em --------.---------

Jaraguá do Sul em de
zoito de fevereiro de mil
novecentos e vinte e do
is, domiciliado e resi
dente neste distrito em

Rio Serro, sendo filho
legitimo de Carlos A. G.

FESTIV A,L

Do�ingo, 23 de Julho

Que: Amanhã o pú
blico jaraguaense terá o

portunidade dê' _ presenciar
.mais uma tarde esporti
va de sensação. Trata-se
do grande choque entre
as principais equipes da
A. A. Baependi e da S. D
Acaraí, num empolgante
prélio em disputa de uma

colossal taça, gentilmente
oferecida pelo amador do
salutar esporte bretão, snr.

José Lindolfo Borges, pro
prietario da conceituada
Ferrnacía Jaraguá.
Que: Por nosso inter

medío, deseja o enr. José
.

L. Borges, mais uma vez,
chamar a atenção das di
retorias a cujas - associa
ções pertencem 'os qua
dros disputantes, para que
não enxertem os seus

.

quadros com elementos
eetranhos aos mesmos, o

./ que não quer dizer seja
• obrigatorio o registo de
todos os jogadores, junto

sendo filha legitima de
Carlos Horongozo e de
Agosunha Horongozo.

Jaraguá do Sul
11-7 44

EDITAL N. 1380

solteira, lavradora, nas

ceu em Jaraguá do Sul
em dezoito de setem
bro de mil novecentos e

dezenove, domiciliada e

residente neste distrito
em Itapocusinho, sendo
filha legitima de Andreas
Jordan e de Maria Pfle
ger Jordan.

Jaraguá do Sul
10-7-44

Oswaldo Nienow e Wil
ma Kreyssig.
Ele, 'brasileiro, soltei

ro, lavrador, nascido em

Jaraguá do Sul, em' 30
de Agosto do ano de
1923, domiciliado e resi
dente neste distrito no

lugar Jaraguá Alto, sen

do filho legitimo dos
lavradores Hermann Nie
now e de Emilia P. Nie-

I

ci L. J. D, mas' sim que
somente poderão partici
par do jogo acima os ele
mentos que até agora sou

berarn defender as côres
de seus clubes.
Que: A direção espor- Leopoldo Haíemann e

tiva da A. A. Baependí Hulda Horongozo.
convoca', por nosso inter- Ele brasileiro, solteiro,
medio, todos os seus io- lavrador, nasceu em Ja

gadores a comparecerem raguá do Sul em vinte e

na séde de seu clube, a- n�ve de setembro. de

manhã, a fim de se pre-
mil

. n.oyecento� e .vmte,
pararem para dali, dirigi- ,,.domicIll.ad� e residente

rem-se à praça de despor- ne�t� distrito em. Jara-
tos guasmho, sendo filho le-

.

gitimo de Leopoldo Ha-
femann e de Mina Ges

Marquardt e de .Mathíl- ser Haiemann.
de W. Marquardt. Ela, Ela, brasileira, soltei

brasileira, solteira, la- ra, lavradora, nasceu em

vradora, nasceu em Blu- Jaraguá do Sul em dez
menau em catorze de de maio de mil novecen
novembro de mil nove- tos e vinte e seis, domí
centos e vinte e seis, ciliada e residente neste

dí t it Já' h
E para que chegue ao conhe

domiciliada e residente IS rI o em aragu sm o, cimento de todosmandei passar o

neste distrito em Rio da presente edital que será publicado
Luz, sendo filho legltí- pela imprensa e em cartório onde

mo de Willi Horstmann JUNTADO ALIS- será afixado durante 15 dias.

d
Si alguem souber de algum

e e Luiza Hors,tmann.
\ TAMENTO MILITAR impedimento, acuse-o para os

Jaragua do Sul fins legais.
8-7-44 .1ARAGU! DO SUL, ARTUR MÜLLER, Oficial

-

Deverão comparecer ----------------
com urgencia a esta Jún-
ta mais os seguintes re- Warginowskz, Erico Du

servistas: Alcides Fer- we, Alfredo Viebrantz,
nandes de Oliveira, Abel Alfredo Jansen, Leopol
Dominoni, A d aman do do Wiebrantz, Euteruick

Frederico José Klein, Izabotura, Primo Leoni,
Artur Kanenberg, Edgar Paulo Bruch, Adilon Bley
Américo Frenzel, Eduar- Daved, Matias Schener,
do Leisenberg, Ervin João Vendelin Raboch,
Hanemann, G u i 1 h e rme João Leitholdt, Helmuth

Augusto Raboch, Henri- Ervin Bolduim Hornburg.
que Kruger Filho, Herci- Francisco Jacobi, Jonas

lio Bruno Garcia, Henri- Rumpf, Willy Otto Koer

que Zoeíeldt, Ludwig ner, Froncisco Correa,
Kopp, Leopoldo Toni, Carlos Benkendorf, Ber
Ladislau Niedzelsky, Luis tholdo Kruger, �lbe�
Lorenzi Lourenço de to Krehnke, AntOnIO RI

Melo Kurt Behr Oscar beiro, Alfredo Lenz, e

C!lS!I ßnlonl'o lohl'�s Ciel�sinski, F;ancisco Fritz Kamke.
U U U U Mutschawski, Vitor Karh ---------------

_ Sempre Novidades _
Waldemiro Hanemann, I Material EscolarArt�r Schütze, Antonio tem sempre em stok

, LIVRARIA AVENIDA

EDITAL N. 1379

now.

Ela, solteira, brasileira,
lavradora, nascida em

Jaraguá do Sul; em 26
de Abril do ano de 1924,
domiciliada e residente
neste distrito no lugar
Jaraguá Alto, sendo fi
lha legitima. de Alvíno
Krevssig e Frieda K.
Kreyssig.

Jaraguá do Sul
11-7-44

EDITAL N. 1378

Roupas feitas, chapéos,
gravatas, sedas, case

miras etc. etc.

____,----------------

O Escrivão - NEY FRANCO5x1

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
lndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Diretor Médico do Hospital "São Jesé "

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

�����������------���-

Fabrica de Moveis Estofados
"ORUZEIRO"

Procure transforrnar �M��� seu lar num maravilhoso
e elegante mundo, cheio � �� � de encantos,

.

beleza e

elegância, usando os � � maravilhosos e modernos
mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e cosinhas, etc., da

Fabrica de Moveis CRUZEIRO,
fabricados em Iaragué do Sul

realizar-se-ã um grande Iestival no páteo do

Gr. Esc. "Divina Providencia"
em beneficio daquele estabelecimento

Constará de vários divertimentos públicos

Tômbola, Leilão, etc. - Chllrrasco,
Bebidas, Doces, etc.

Pelo comparecimento de todos -muito agradece
A C O'M ISS Ã O.

Loja e �scritório, à rua Marechal Floriano Peixoto ..nrs. 54-58
Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136

FONE45

ai==================================W
'.
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Banco IndlJstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

AGÊNCIA

"'araguA do Sul

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

Matriz: I T A J A Í

Registro .Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

ciaI do Registo Civil do
Distrito de Corupá Muni

cipio de [araguä do Sul, faz
saber que pretendem casar.

EDITAL N. 770

. 1
.

' .,
Concilio Arnaldo 'Dias

PILIAIS EM. B umenau, Brusque, Flonanopohs, joinville Cata' B tí

Lages e Rio d S I AGE
• J

' C cl' e rma er 1.

,

o u .NCIAS EM. ar�gua, �ça or, Ele solteiro lavrador

Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, RIO do "d
. "1' d

' ,

id t'
Peixe, São Francisca, Tubarão, Porto _ União e Canoinhas. OmtICId�at �t e resi �nte
su

. I d
'

I H 'S'- J
'

T--
nes e IS rito, com vm e

B-AGENCIAS EM. n ala, amoura, ao oaqUlffi. e nucas. d ld d
,

ES
.

C di G T
"

U
e um anos e 1 a e nas-

CRITORIOS EM: oncor Ia, aspar, aIO russanga e .

d J á d' S I

Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande e eCImovI�nmte arae�u d ? u,

R' N'
,

h
.

e s IS e mar-

IO egnn o ço de mil novecentos e

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como três, filho legitimo de Jo

cobranças, descontos e caução de titulas de expor- ão Bonííaclo Dias e Jo

tação e outras operações d e credito; passes para séfina Mais Dias dami-

t as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas ciliados e reside�tes nes-
,

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUlt-1TES JUROS I te. distr�to._ Ela, solte�ra,
de profissão domestica,

A disposição. sem aviso, com retiradas livres para domiciliada e residente

quaisquer importancias 'lOja neste distrito, com deze-

Com aviso previa (retiradas diarias até seis anos idade, nascida

1.000,00) 3 % em Valões, neste Estado

Deposites Populares Limitados (até 10 em primeiro de outubro

mil cruzeiros) depositas iniciais a de mil novecentos e vin-

partir de 20,00 subsequentes a te e sete, filha legitima

partir de 5,00 4 % de Luiz Berti e Marga-
Prazo fixo de 6 meses 5 % rida Berti, domiciliados

Prazo fixo de 1 ano 6 % e residentes neste dís-

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente ttito., .

A economia é a base da prosperidade 19�4�rupa, 8 de Julho' de

Deposite as suas economias no

BANCO INDUSTRIA E COMEBCIO DE SANTA CATARINA S. A

H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

EDITAL N, 771

Sábados: Das 9 ás 11;()0

Ozorio Vicente e Ma
ria Olimpio Rosa.

Ele, solteiro, lavrador,
domiciliado e residente

neste distrito, com trin
ta e dois anos de ,idade
nascido em Rio Negro,
Estado do Paraná, em

seis de julho de mil no
vecentos e doze, filho

ilegitimo de Rosa Vicen

te, domiciliada e resi
dente em Rio Negro e

de pai incognito. Ela,
solteira, de profissão do

mestica, domiciliada e

residente neste distrito,
com vinte anos de idade,
nascida neste distrito
em vinte e cinco de mar

ço de mil novecentos e

vinte e quatro, filha íle-

�:�:;::::��::::::�::::::�:::�:::�:�:: B LENORRIG II
seu bom dinheiro com-) e males das

prando na VIAS URINÁRIAS, RINS e BEXIGA
Um tratamento poderoso das moléstiea

f a rm a C Ii a N o v a
�:n;�. :a:.n��:(��:i:,6ex��:
eficazmente pelo OXYL, que por meio

de sais extremamente solúveis age dire

tamente -na. uretra. Não ofende o estô-

mago, auxilia a extinção dos corrimentos

de ROBERTO M. HORST agúdos ou crônicos em ambos o\, sexos,
evitando todaª consequências, como dores

nas pernas, tornozelos inchados, perda do

a que dispõe de maior vigor, reumatismo, po"ta�as, �nteir",!.
.

olhos empapuçados, incontinência na uri-

sortimento na praça e ofe- na, acides. ardência, perturbações
na be-

• , xiga. Não encontrando nas Farmácias e

rece seus artigos a Drogarias, escreva ao Depoeitârio, Caixa

preços vantajosos
Postal1874 - São Paulo.

• • MODO DE USAR NA BULA

���::��:��:������:�;,,��:�::::�:::�:�:���:�!r I�:••j ji

Emprêsa Sol Brasileira de Eletricidàde SA.
Matriz: ...OINVILLE

(Sob Administração do Governo Feder aI)

"••a a ••IS. I>IS_I••a IRIGIEIB.

•a••llIes EM II•••II�

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a: 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos.
2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT rotativas
.

' ,

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.

com valvula elevadora acionadas por motores I
trifásicos de 1 HP

servindo até 50 metros de profundidade.
'

Artlig(())§ IElietrlic(())§ nara ((J) liar
Sortimento completo' e variado de LUSTRES, CASTIÇAíS, GLOBOS e

ARANDELAS.
\

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquer

pedido de instalação de luz e força.

Snr. Diretor cio "Correio do Povo"gítíma de . Olimpio José

Rosa, e Marta Leandro

da Silva, já falecidos.

Corupá, 8 de julho de
1944.

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, rogo pú
blícar na proxírna edição dêste jornal, a _Circular a

baixo transcrita, que esta Prefeitura acaba de rece

ber do Comando do 13. B.C. de Ioinvllle,

Assunro : POMBOS CORREIO (Estravíados)EDITAL N. 772.

Alfredo Severino da
Silva e Maria Rabello. 10. Participo-vos que se esrrevtaram em trei-

Ele, solteiro, lavrador, I nam�nto os Pombos Correio dêsre Corpo, abaixo

domiciliado e residente relacíonados r-

neste distrito com vinte 17.518-Capecó, mecho, cor azul, pernas bran-

e dois anos' de idade cas, raça belga, nacido nêste pombal em 13-9-1943.

nascido neste distrito eu{ 17.540-Surubim, mecho, cor preta, raça igno

trinta de dezembro de rede, doado á éste Unidade pela C.C.B. em 19-9-1941.

mil novecentos e vinte e 17.520-Caçapavo, mecho, cor azul claro bar

um, filho ilegitimo de Jo- reado, raça belga, nacido nêsre pombal em 14-9-1943.

sé Severino da Silva e 2°. No caso de algum dos referidos pombos

Rosa Berti domiciliados encontre-se nésra cidade, solicito vossas providencias

e resident�s neste dístrí- no sentido sêr êste Comando cientificado.

to. Ela, solteira, de pro- as.) HILDEBRANDO SARMENTO

fissão domestica, domí- Ten. CeI. Comandante
'

ciliada e residente nes-

te distrito, com dezes
seis anos de idade, nas
cida em Canoinhas, nes

te Estado em vinte e um

de junho de mil nove
centos e vinte e oito, fi
lha legitima de Antonio

Rabello, domiciliado e

residente neste distrito i
e Leordina Rabello, já Pre eitura Municipal de Jaraguá do Sul
falecida.
Corupá, 8 de Julho de

1944.

Esta Prefeitura, solicita a quem tenha encon-
'

rrado um dos Pombos acima discriminados, fazer a

imediata entrega. \

Secretária Municipal de Iaragué do Sul, 6 de

Julho de 1944.
LUIZ GOMES - Secretário

- Secretaria-
�

[dilal dI! [Dneutr�nl!iil
Apresentaram O� doeu

mentes exigidos pela lei.

Si alguem souber de al

gum impedimento apanha-
o na forma da lei
Lavro o presente para

ser afixado no .logar do
costume. .

WALDEMAR LUZ
Escrivão

EstaçãoBotequim e Bar da
Rodoviaria

De ordem do sr. Prefeito Municipal de Iaraguä
do Sul, torno publico para conhecimento dos inte

ressados que até dia 20 de Julho proximo vindouro,

as 14 horas, esta Prefeitura receberá propostas pera

a exploração do serviço de botequim e bar da esta

ção, rodoviaria desta cidade.

As propostas deverão vir acompanhadas dos

documentos abaixo enumerados:

1.) prova de quitação com o serviço militar;

2.) prova de quitação escolar;
3.) certidão negativas pelas quais os concurren

res provem não estarem em debito para com a Fa

zenda : - Federal, Estadual e Municipal;
4.) prova que não mantem demanda com o Es

tado ou Municipio;
5.) prova da capacidade financeira do concur

rente pera se desobrigar do serviço proposto
Os concurrentes devem apresentar as propostas

em duas vias, a primeira das quaes devidamente se

lada.
As propostas não devem conter vicias de

qualquer natureza que possam suscitar duvidas, tais

como emendas razures, entrelinhas, etc,

Os documentos dos itens 1 a 5 devem ser a

presentados num envelope e a proposta noutro enve

lope, tomando o primeiro a letra "A", e o segundo
a letra 'B" arnbos rubricados, fechados e lacrados.

As firmas, quer das propostas, quer dos demais

documentos exigidos, devem ser reconhecidas pelo
tabelião.

Os envelopes serão abertos no dia 20 de Julho
do corrente exercicio, as 15 horas no Gabinete do
Prefeito, em presença des proponentes, ou de seus

representantes.
'

,

À prefeitura concede-se o direito pe recusar to

das as propostas, caso nenhuma delas satisfaça aos

Interesses da mesma.

Quaisquer outros esclarecimentos, os tnteresse

dos poderão obter nésta Secretaria ne hora do expe

diente.
Secretaria da Prefeitura Municipal de [aragué

do Sul, S. Catarina, em 21 de Junho de 1944.

Luiz Gomes - SECRETARIO

Edital
IMPOSTO SOBRE TA
BACOS E DIRIVADOS
E SOBRE BEBIDAS

ALCOOLICAS

De ordem do Snr. Co
letor, torno publico que
no decorrer do presente
mez de Julho, procede-se
nesta Coletoria, a arre

cadação do imposto aci

ma, relativo ao primeiro
semestre do exercício em

curso. •

Os que deixarem de

pagar no praso marca

do, poderão satisíazel-o

no proximo mez de A

gostocoma multa de 20'/.;
findo o qual serão ax

traidos as respetivas cer

tidões de dividas para
ter lagar a cobrança
executiva .

Coletoria Estadual de
Jaraguá do Sul, 1 de

Jolho de 1944.

HELEODORO BORGES
Escrivão

\
.

Figurinos Novos
na Tipografia Avenida

PARA FERIDAS,
,

E C Z E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEI RAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC'.

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

sua casa o Açúcar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que 'Os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Contra Dôr de Cabeça T1ormt-n-O'I- termina a dôr

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

·_------------.I----------I�������.��������������-_I-

Produtos=da ICeM S.A. Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REQUERIMENTOS DESPACHADOS
19/6/1944.

7440-Eduardo Kellermann - Brasileiro. requer,
transferencia de um terreno vendido á Elvira Silva
com área de 980 mt2. edificado com uma casa d�
madeíra, á rua Preso Epítacio Pessôa, nesta. A viste
da informação como requer: - 19-6-44.

7451-:Afonso Palma-Brasileiro, requer:- trens
ferencia de imposto de uma bicicleta adquirida de
Bernardo Karster. Idem, idem, idem. LUIZ GOMES _ Secretario Art. 1.-A fiança, a que, estão sujeito os- Te-

7442--João da Silva Neves- Brasileiro, requer: soureiros Municipais na conformidade no dispostoFérias relativo ao periodo de 1945 á 44. Como re- - no art. 61, da Lei n. 55, de 50 de dezembro de 1955,
quer, pera gozar as férias fôra do Município. Decretos de 1. de Junho de fica fixada, pera o dêste município, na importancia7425-Dr. Guilherme L. Lutz-Brasileiro, requer: de cr$ 15.600,00 (Quinze mil seicentos cruzeiros),
licença pare estabelecer-se com consultorlo médico

19.4 LI correspondente a dois vencimentos anuais do referi-
a Rua Epíraclo Pessôa, 586, e colocação de uma -"I"I - do funcionário.

\ placa com dizeres Dr. Godofredo G. Lutz: Idem, Art. 2.-A fiança poderá ser prestada em moe-
'idem, idem. ,O da corrente, títulos da divida pública da União, do

j
Prefeito Municipal de Iaragu.i do Sul,7459-Geraldo Heinert-Brasileiro, requer: Trans- Estado ou do Munlcíplo .e em apolices de seguroferencia de imposto de uma bicicleta, vendida à Ar- Resolve: de fidelidade funcional emitida por institutos oficiais

no Dallmann. Idem, idem, idem. ',Co'nceder exoneração: ou companhias legalmerite autorizadas.
7458-Felipe Wagner-Brasileiro, requer: rrans- \ De: acôrdo com o arr. 92, § 1. letra a, do de- Parágrafo-único: - Quando prestada em moéda

ferencia de um terreno vendido á Carlos Kassnef, ereto-lei n. 700 de 28 de Outubro de 1942: corrente, será depositada, a prazo fixo, em estabele-
com área de 27.250 mt2� a Est. Ilha Figueira. Idem. A Ladi Gomes, do cargo de professora, padrão cimento de crédito, em nome da Prefeitura, perce-7457-André Denk - Brasileiro, requer: rransfe- "C" do Quadro-Unico do Municipio (Escola Mixta bendo- o afiançado os l1espeFtivos juros.rencia de um terreno vendido á Afonso Denk, com Machado de Assis de Itapocusinho). Arr. 5.-Se ocorrer motivo justificaveis, capazárea de 98750 mt2. a estr Rib. Grande do Norte de legitimar aumento ne flança estabelecida nêste
idem. NO M E' A R: Decreto, marcar-se-á ao funcioná rio o prazo de 60

7456-Augusto Blanski-Breslleiro, requer: trens- De acôrdo com o art, 15, item IV, do decreto- (Sessenta) dias para regularizar a sua situação.ferencia de um terreno vendido a Miguél Goulert, lei n. 700 de 28 de outubro de 1942: Parágrafo-único: - Não sendo satisfeita nêsse
com área de 112.500 mt2. a estrada Poço D,Anta. Paulina Luiz do Nacimento, pare exercer o car- prazo a exigencla dêste arr., será o funcionário sus-
Idem, idem, idem. go de professor, padrão "B" do Quadro-Llnico do penso por noventa dias, sendo afinal exonerado, se

7404-Hugo Hansen=-Brestlelro, requer: licença Municipio (Escola Isolada, Vitor Meireles de Irapo- no têrmo não tiver prestado o refôrço necessario.
para construir um xiqueiro em sua propriedade sito cú-Hansa). Art. 4.-PrestaJa a fiança .ria forma da ultime
a Rua Quintino Bocaiuva, 254, mediante assinatura parre do art, 2. e rescindida a respectiva apólice,termo de promessa. Idem, idem, idem. NOMEAR: por qualquer motivo, fica o funcíonério obrigado a

7424-Geraldo ßagatolll-i-Breeíleíro, requer: Li- De acôrdo com o art. 15, item IV, do decreto- prestar nova fiança dentro de sessenta dies, impro-
cença pera construir um boeiro que atravessa a es- lei n. 700 de 28 de outubro de 1942: rogavelrnenre.trada Irapocú-Hansa, em frente de sua propriedade, I A

' Art. 5.-Existindo no local estabelecimento ban-rene yroso, pera exercer o cargo de profes-medianre assinatura termo de promessa. Idem, idem, sor, padrão "B" do Quadro-Unico do Municipio cario, não poderá o Tesoureiro reter, por mais de
idem.

(E I M M h três días, quantia superior ao valor da liança, sendo
7418-Adolfo Cava-Brasileiro, requer: rransfe-

sco a ixta ac ado de Assis, de Irapocusinho). obrígarorio o seu deposito, cuja movimentação so
rencia de um terreno vendido á Eugenio Picolli, com Comunique-se mente poderá ser feita por meio de cheques vísa-
área de 86255 mt2. estrada Tres Rios. Idem, idem. as.) Ten. LEÔNIDAS' C. HERBSTER dos pelo Prefeito.

7419 - Carlos Erdmann-Brasileiro, requer: trens- Prefeito-Municipal Art. 6. - Os Intendentes, quando exatores, são
ferencia de um terreno vendido á Lidia=Doring Klírz-

r

igualmente obrigado a prestar fiança, corresponden-ke, com área de 27598 mt2. a estrada Tres Rios do do esta a remuneração anual percebida no exercício
Sul. Idem, idem, idem. Dnrtarl'a NO 1 No Julhn' NO 1n44 anterior aquêle em que a mesma é fixada.

7420-Lidia -Doring Klitzke - Brasileiro, requer ru
.

. UlJ I UG Iltr UlJ U Parégrafo-Llntco: - Aplicam-se aos 'Iniendentes
transferencie de um terreno vendido á Carlos Erd- exatores os dispositivos conridos no parägrafo-únl-
mann com 100.000 mt2. a estrada Tres Rios do Sul. ° Prefeito Municipal de Iareguä do Sul, co do arr. 2. e nos art. 5. e 4 do presente Decreto.
Idem, idem, idem. ' Art. 7.-0 Prefeito é autoridade competente pa-

, 7421-Henrique Piazera-Brasilelro, requer: trens Resolve: ra julgar o processo' da prestação da fiançaferencía de um terreno vendido á Faustino Plazera, DISPENSAR: Art. 8. - E concedido ao atual tirulan do cargo
com área de 180,500 mt2. a estrada [aragué. Idem.' A pedido, Paulina Luiz do Nacimento, exrra-nu- de Tesoureiro bem como aos Intendente-exatores o

7414-Ricardo Welkmann - Brasileiro, requer: merarie mensalista, da função de adjunta da escola prazo de 60 '(5essenta) dlas pera a prestação 'da
Construção de um rnausoléo na sepultura de Ana "General Osorio", da localidade Ribeirão Grande do fiança.
Wolkmann, inhumada no Cimiterio Municipal de Rio Norte. Parágrafo-único: - Se dentro dêsse prazo, não
Serro - Nasceu 26-9-1878. Faleceu 22-9-1942. Idem, Comunique-se o fizerem, ficarão suspensos por 90 (noventa) dias,
idem, idem.

. as.) LEÔNIDAS C. HERBSTER findo os queis, ainda não satisfeita a exigência do
7424-José Manfrini - Brasileiro, requer: baixa

�

Prefelto-Munícipa] art. 1" serão exonerados, com a obrigação de pres-imposto de um carro de mola, (aranha), que vendeu
I tarem contas, na forma da lei.

'para fóra do municipio. Idem, idem, idem.
Portar!"a N 2 Art. 9 -Êste Decreto, entrará em vigor, na da-

7425- .. Antonio Gesser-Brasileiro, requer: AI- Ia da sua públicação. revogadas as disposições em
vará de Habite-se, para sub locar parte de sua casa contrario'.
de madeira situada nos fundos da Rua Marechal ° Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso

.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 27 de
Deodoro da Fonseca. !dem, idem, idem. de suas atribuições tendo em 'vista a Portaria N". 5, Junho de 1944.

7405- Emilio Burow-Alemão, requer: Vistoria de 26/6/44, da Comissão Estadoal de Abastecimento,
e Habite-se, a sua casa recen·construida a Rua CeI. R E S O L V E:Procopio Gomes de Oliveira. Idem, idem, idem.

7414-Maria Longo Brasileira, r�quer: Alvará
de Habite-se, uma parte de sua casa sitó a Rua Ma
rechal Deodoro da Fonseca, 451. Idem, idem, idem.

7428-- Walter Schumacher - Brasileiro, requer:
transferencia de um terreno adquerido de Ferdinan
do Schumacher, com área de 185.550 mt2. a estrada
Garibaldi. Idem, idem, idem.

7450-Julio Jacobsem-Brasileiro, requer: trans
ferencia de um terreno vendido a Walter Müller, com
área de 52500 mt2. a estrada Ilha dos Monos. Idem,
idem, idem.

7429-João Müller-Brasileiro, requer: transfe
rencia de um terreno vendido á João Wunderlin, com
área de 102.500 mt2. a estrada R. da Luz. Idem, idem.

74M-Fabricio J. Moreira - Brasileiro, requer:
transferência de um terreno adquerido de Oto Jor
dan Sobrinho" com área de MO.OOO mt2. estr. Morro
Jaraguá. Idem, idem, idem.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 26-6-44.

lPrefent1Ulra IW1UlIDlnCn}DaR de
Jar21g1Ul2l \dl� §1UlR

LUIZ GOMES - Secretario

ELETRO-OFICINA
E;:nrolarnentos de Motores

e Dinarnos

Consêrto de Radios em geral
Rua CORONEL PROCOPIO GOMES N•. 856

1. Fica reduzido para (nove) - numero de rezes ....-------------------_
da especie bovina a ser abatida nos açougues, para
consumo público e 5 (tres) vezes por semana.

�. - A presente: portaria entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.

Edit·al
De ordem do Senhor Prefeito Municipal, faço

saber pelo presente Edital, que a contar desta data,
fica citada para comparecer a esta Prefeitura, no
prazo de 50 (trinta) dias, a Sra. Clementina Lombar
di Pomianóski, professor da Escola Mixra Munici
pal Rio Paulo, Distrito de Corupá, e que decorrido
o prazo acima citado a referida professora não se
fizer comparecer a esta repartição, será exonerada
por abandono de emprego.

Secretaria da prefeitura, Municipal de Iaragué
do Sul, em 6 de julho de 1944.

Jaraguá do Sul, 15 de Julho de 1944.

Ass). Leonidas C. Herbster - Prefeito Municipal

ICASA BYLAARDT
I

o Paraiso das SEDAS e
- TEOIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos
encontrará o maior Sortimento na

CASA BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS I ESTAMPARIA WO
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS

DEITODOS OS PREÇOS

��m�a��ia �a�i��al n� �H�Ur�� I�ira��a
AGENTES LOCAIS

A Comercial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

Decreto N. 59
Regula de conformidade com o disposto
no art. 267, do Decreto-lei n. 700, de 28
de Outubro de 1942, o capitulo-V. Da fian
ça do Titulo I. do referido Decreto-lei.

O Prefeito Municipal de Iaraguä do Sul, usan
do da atribuição que lhe confére o arr. 12, item V,
do Decreto-Lei n. 1.202 de 8 de abril de 1959, em

cumprimento no disposto no arr. 267, do Decreto
Lei n. 700, de outubro de 1942,

DECRETA

as.) LEÔNIDAS C. HERBSTER
Prefeito-Municipal

° ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCIRA
Vermifugo suave e de pronto

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

ME o n. 1, 2, ) e 4
.

Proteja a saúde. de seus tilhos e a sua própria!
Ev.itará muitas doenças e poupará dinheiro em

temedios

COlJ1pre hoje mesmo nma 10MBRIGUEIRA
. MINANCORA para o seu tilhinho.

,
E um produto dos Laooratorios Minancora

- ]OINVILLE -

�..i �

AJl))(O) IlF IffilElJML §CIffiU11FZIE
RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGui DO SUL

FABRICA DE MÓVEIS EM GERAL
DO MAIS SIMPLES AO MAIS

FINO ACABAMENTO

Fornece tambem �adeiras Jipo
uZ i p P e r e r>�

� __ -...r
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leire, residente em Retorcida. 2a. Manoel Cipriano,
brasileiro, maior, residente em Rib. Cavalo. 3a. Lui.z I \-.1

Rodrigues, brasileiro, maior, residente em R�torCl- r
da 4a. Jorge Soares, brasileiro, menor, residente

em Nereu Ramos. Todas as testemunhas residem

nesta comarca
- "E havendo sido designado '0 dia

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di-
24 do mês de Julho _ vindouro, as • 14 horas, para

reito da comarca de Jaraguá do Sul, Estado de O S h' h t
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. ter lugar o interrogatorio do réo ante c lOC e,

.

que se encontra ausente desta' comarca, por isso

Faz saber aos que o presente edital de cita- foi passado o presente edital, pelo qual chamo e

ção, com o prazo de (15) dias virem. ou dele co- cito ao dito Dante Schiochet, para comparecer nês

nhecimento tiverem ou interessar possa; que pelo te Juizo, na sala das audiencias, Edifício do �o
dr. Promotor Publico da comarca, me foi dirigida rum, no dia 24 do mês de Julho, as 1.t horas, a!I�
a seguinte Denuncia: Exmo. Snr. Dr. Juiz de Di- de ser interrogado. E para que chegue a noticia

reito da comarca. - O Representante do Ministerio ao conhecimento do réo, se passou o presente edi

Publico desta comarca, infra-assinada, em cumpri- tal que será' afixado no lugar de costume, ás por

mente das atribuições que lhe são por lei conferi- tas do Forum, e publicado pelo jornal "Correio do

das, e baseado no inquerito policial anexo, vem, Povo", que Re edita nesta cidade. Dado e, passado
muito respeitosamente, perante V. Excia., denun- nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos trinta dias do

ciar a Henrique Tissi e Dante Schiochet, brasilei- mes de Junho do ano de mil novecentos e quaren

ras, lavradores, maiores, este com 27 anos e aque- ta e quatro. Eu Ney Franco Escrivão o subscrevi.

Ie com 28 anos, de idade, residentes em Ribeirão (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito. -

Cavalho, neste Municipio, pelo fato delituoso que Está conforme o originrl, do que �ou fé.

passa a expor: - "No dia 13 do mês de Março, as Jaraguá do Sul, 30 do Junho de 1944

16 horas, mais ou menos, Dante Schiochet, foi até
2xl O Escrivão _ NEY FRANCO

a casa de Henrique 'I'issi, no lugar denominado

Ribeirão Cavalo, afim de buscar um porco de sua
• �.............................

propriedade, que Tissi, seu vizinho, prendeu por I I
fazer danos em suas plantações. Já de há muito, Dr. Wal,lam"lro MazurecLaßos porcos de Schiochet entravam nas roças de Tis- U II
si, que o advertira, no sentido de que os prendes-
se. Como Dante Schiochst afirmasse não serem e.sa BI 1.'J�Ut�
seus os suinos em apreço, Tissi prendeu um para Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
provar-lhe, tendo dito ao pai de Dante que o por-
co estava á disposição do mesmo, pedindo porem Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

ao referido senhor, que, intercedesse junto a seu - Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

filho, para que o mesmo fechasse bem os animais. - Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

Acontece porém que Schiochet e mais um seu ir- - Raios Intra-vermelhos e azuis.

mão de nome Nilo, dirigiram-se á casa de Tisse ;. __ _ ..

afim de trazerem o porco, com ordem verbal do

Inspetor de Quarteirão, snr. Guilherme Murara.
Encontraram-se Schiochet e Tissi na propriedade
deste, discutiram, brigaram, e feriram se mutua

mente. Tissi com um facão feriu á Dante, e Dante
com uma pedra á Tissi. E como assim procedendo,
tenham os denunciados cometido o delito previsto
pelo ar-tigo 129 do Codigo Penal Brasileiro, ofere
ce esta Promotoria Publica a presente denuncia

que espera seja recebida e afinal julgada provada,
no sentido de serem os denunciados punidos nas

_ penas do mencionado artigo Requer pois, que se

���������"""'!"'������������� jam tomadas todas as diligencias necessárias, á

:.i:::,:.�:::. CLIDNI,CARDB. 0SLHOAS-OOUVAIDosL-LNAARIZ
B

AGAMRGANITNA
DO

..

formação da culpa, bem como a citação dos denun

ciados, para 'se verem processar e julgar, e a inti-

mação das testemunhas abaixo arroladas para di

ii CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS li zerem sobre a denuncia, sob as penas da lei. Ja-

11 BSTADOS, DB SANTA CATARINA B PARANÁ. ii raguá do Sul, 19 de Maio de 1944. (assinado) Pria

II «RUA GERONYMO COBLHO, 42» (ANTIGO HOTEL WBIS ii mo Ferreira do Amaral e Silva - Promotor Publico

�1 :. .Joinville _ !�
- Rol das testemunhas: la. Juliano Murara, brasi

:: ::

Edital de Citação
de réu ausente�D(Clml_1�_ni{}elsár/os

-

A família Luz agrade
ce penhorada a todas as

pessoas, que compare
ceram, enviaram Ilöres,
e acompanharam os res

tos mortais, de sua mãe,
sogra e avó, MA R I A
CRISTINA LUZ.
Jaraguá do Sul, 7 - 44.

Dia 10 O jovem Samir
Mattar, sra. Edwirges
Spengler, esposa do sr.

Guilherme Spengler.
Dia 11 O sr. Pedro K.

Filho, comerciante em

Guaramirim, sra. Augus
ta Sohn esposa do sr.

Paulo Sohn e o sr. José
Lindolfo Borges. .

Dia 13 O sr. Roberto
Marquardt, sr. Errol Fun
ke, e o sr. Procopio Pe
reíra Lima Jr. proprieta
rio do Bar Catarinense.
Ontem o sr. Bruno

Mahnke, proprietario re

sidente nesta cidade.

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

I clin:r�e�!�i�u:!ß�!�:r��antH
I

Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de

FlorlanÓPOIiSIEx-Chefe czlos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

( Hospital de Caridade de Florianópolis,

a gazolina e Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro. '

gazogen iO �x-Interno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

I
Formado pela Faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro

[_ lot�Hr SDnoeo�o�1 _

B L U M E NAU STA. CATARINA

)

Grandioso sortimento,
de Albuns para Fotogra
fias acaba de receber

Tipografia Avenida.
Avenida Getulio Var

.

gas, 350.

de Aluguel

Telefone N. 6

,
.

Dr. Lúcio Öorpêa
ADVOGADO

Fizeram anos:

D�IP�didíl
Juliano Rubini e fami

lia, transferindo sua re

sidencia para P O N T A
G R O S S A, despedem-se
por este meio de todos
os seus parentes, amigos
e conhecidos, oíerecen
'do seus prestímos na

quela cidade.
Jaraguá do Sul, 15 de

Julho de 1944.

B A I

Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba

lhista, Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, r�
tiíicação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-

bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da ,

comarca de residencia.
.

Residência: J O I N V I L L E - Rua Dito Boehm H. 210 - Fone 333 .

BLENORRAGIA e males das'
V IA5 U R INÁ R IAS, R INS E B EX IGA

Um trata�!n;o�:d:roLod�s :Ol����� 'vias uríné- 4lt��'rias (ambos os sexos) e das doenças dçs Rins e B".Xlga, '

'"

é realizado eficazmente pelo OXYL, que por mela de � , l "-

sais extremamente solúveis ag� díretcmente na uretr<;,. t,

�Não ofende o estômago. auxilIa a extinçao dos c,om- '"

mentos agudos ou crônicos em ambos os sexos, evítcm-

do todas os consequências, como dores !las pernos, tor-

nozelos inchados, perda do vigor. reumahsmo, pontcdos, .• .,

tonteiras. olhos empapuçados, incontinência na urip<;" ccídês, oIt,l.enclO. per
turbações na bexiga. Não encontrando nas Fcrmöcícs e Droganas. escreva

ao Depositário, Caixa PostalI874 - São Paulo. MODO DE USAR NA BULA

QUATRO DRÁGEAS AO DIA

Fazem anos:

Hoje - A sra. Amanda

Gumz, esposa do sr Ber
toldo Gumz.
Amanhã - A sra. Cris

tina'Marcatto, esposa do
sr. João Marcatto. o sr.

Eurico Doubrawa e o

sr. Pastor Ricardo Hass.

PIT.DlIIR
11111[011

,

,

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile

L E
A Sociedade B O L I M

Catarinense promoverá
um b a i I e social em a

noite do dia 15 do cor

rente, dedicado aos seus
associados.

ßoooeiem Desto fol�a

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

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

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

ßFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAk

POR EXCELÉNCIA

(Marca Registrada)

Escritorio: Mal. Deodor-o da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
...........................................................................................................................
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t
A Viuva e Filho de

Max· Melz

"Virgem fi 5P e a i CI I i d �.de'
sp..ßÃ� ylRCtAt

•••

ESPECIALIDADE

falecido a 10 do corrente, com a idade de 69 anos, agradecem sensl
bilizados a todos que os confortaram no doloroso transe por que pas
saram, bem como aos que acompanharam o pranteado extinto á sua

ulrirna morada.

Especialmente agradecem ao Rev. Pastor Schneider pelas consoladoras
,

palavras proferidas na residencia e a beira do tumulo.

Iaraguä .do Sul, 13-7-1944..

NÃO DEVE FALTAR EM OASA ALGUMAI'

............................. 1
•...

I "Cl\LÇL\DO.J:
/_
I

INDUSTRIA DE OALÇADOS
- GOSOR IRMAOS S. A. '

JL\RL\GUL\ - fL\NTL\ CL\TL\RINL\j
r

o SABÃO

)"�\\�O V1RCe;�DA� At
(� \VErZH INDUSTRIAL
JOINVfLLE
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