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Sabado, 22 de Julho de 1944 Sta. Catarina N. 1233

Dia 20 do co r r e n t e

festejou sua data natali
cia a exma. sra. D. Diva
Sabino Tavares, dgma.
esposa do sr, Mario Ta
vares, tabelião de notas
nesta cidade e redator
deste semanario.
Ás inumeras felicita

ções recebidas, junta
mos com prazer as do
"Correio do Povo".

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-responsavel : ARTUR MÜLLER 1- Fundado em 1919 TELEfONE N0. 39

ANO XXVI _. JARAGUÁ DO 8UL

Viajantes
Para o Rio de Janeiro

O PUNHAL NAZISTA, viajou o sr. Clemenceau --

Ja tivemos oportunída- do Amaral e Silva, Ins
de de apreciar, quando do petor do Ensino Munici-
seu aparecimento, o inre- pal.

.

ressenre livro "O Punhal De Curttiba onde es-
Nazista no Coração do

. ,

mais . agrediu a quem da patria e a liberdade Brasil", dado a publicida-
---------------------

quer que seja, mas que do mundo. de pelo ativo DelegadoATE·NTADOtambem sabe revidar As tropas de Corpo de Ordem Pelltlee e So-
..

qualquer afronta. -Expedicionarío Brasileí- cial, snr. cap, Antonio de
t

Do Norte, do Sul, do ro pisaram terras italia- Lera Ribas, com um preCentro, de todos os qua- nas pelas nove horas da facio do snr, cap. Anro
drantes acorreram ao manhã de domingo, dia nio de Moura Rarton. digchamado da patria, os 16 do corrente, sendo

no Secretario da ôegu-]que a aman e que [ura- recebidas entusiastica-
rança Publica.

;
Chamuscado o Fuehrer - 6 generaes le-

ram defende-la onde 'mente pelo povo italia- A 2 dícêa. e içao, que aca-.
ld 1 tquer que fossem chama- no, as tropas americanas harnos de receber foi a- ri os - mor odos. e inglesas. crecenrade de rnaís um

Tambem um punhado O primeiro a saltar interessante e oportuno A situacão interna a-
de moços jaraguaenses, em terra foi o seu Co- capitulo sobre a "Quinta lemã agravou-se nos ul
e isso deve ser motivo mandante General Mas- Coluna", que dá uma per- timos días desta semana
de orgulho para todos carenha� de. Moraes, feita ideia do que são e O povo está cansado da
nós e muito especial- que fOI recebido pelo I podem fazer os inimigos guerra, querendo termi
mente para as suas fa- General Clark,. tendo

I internos.
na-la o mais breve pos-

milias, lá estão empu- passado em revista as Gratos pela oferta. sivel e de qualquer for-
nhando o fuzil para dar tropas que formaram em

_ ma.
a sua contribuição de honra ao Brasil, e em- PUBLlCAÇOES DA Os gener.aes alemães
sangue pelo ideal quanto as bandas milita- ESTATISTICA ultimamente destituídos
sem o qual Um povo não res executavam as mar- Do Departamento Esta- dos comandos, constitu-
merece viver: a defesa chas.. a nossa gloriosa dual de Estatística. rece- em a corrente "pró-paz"

bandeira tremulava ao bemos as brochuras "A que está invadindo não
lado da americana, na guerra e a alimentação somente os paises saté-

gUerra terra onde os brasilei- catarinense" e "Insrru- lites do eixo como a
ros não foram como con- çöes pera organlsaçêo do propria Alemanha.

A debandada alemã se quistadores, mas como vocabulerlo ortográfico da Dia 20 foi assaltado o

acentúa em todas as libertad?res �e u!ll. jugo língua por�ugl:l�za". I quartel general ale�ão,
frentes da guerra. Na que íazía a íntelícídade, O· pnrneiro e um estu- onde estavam reumdos

França as tropas aliadas não só dos povos opri- do de grande valor sobre sob a presidencia de Hi .

A tarde do ultimo do
cotinuam a avançar a midos das pequenas po- a produção e exportação tler os generaes Jodei, mingo estava linda e pos
caminho de Pariz, tendo : tencias que o circunda- dos principais generos a- Keit e 1, H e u s in g e r, suidora de todos os ele-

Fotos da Guerra ja se apossado de Saint vain,_como. do� proprios Iimenticios do nosso Es- Schmidt, Scharf, e ?utros mentes e requisitos que
Lô e seguindo pela es- alemaes e Italianos. rado, trabalho

.

esse qu.e bem como o aImI�ante a. tornaram merecedora de
trada que ladeia o rio Deus pr?t�gerá o sol- s�rvlU de ba�e a expedi- von Putka�er e díver, ser chamada •

uma bela
que de Câen vai em 'dí- ,d.a�o brasíleíro e, os que çao da �refeltura n. 3,?0 so.s .coroneis. A bomba tarde p�ra a pratica do

reção a capital francesa la fI�are� em defe_z� da s�r. Presidente d� corms- fOI Jogada P?r um coro- desporto .

A batalha da França é a patrla!, nao morrera, no sao. .

de abasteclment�s, nel de exercito de nome O Beependí : x Acerar.
mais ardua de toda a coraçao de todos nos. proibindo a exportaçao Stahlberg, tendo todos ou melhor, a luta titanica
guerra, pois os alemães dessas produto�.. A se- os atacaJ?t�s fugido. entre as expressões m�-
ali concentraram as me- 1Q2§]:QQ§J@22II§22JIQ2§]I§§§II§2§]§§§I1§22J1Q2§] gunda da a publicidade as Mussolíní, que tambem ximas do pebol local, neo
lhores forças de que IID

L
. 00 regras. aprovadas pela devia tomar parte D;a foi, de uma maneira geral,

ainda dispoem. Im O C alS l� �ortar.la n 32, de 11 d� reunião, chegou depois o fla-flú renhido que se

Na ltalia foi tomado o ;� �; revereiro de. 1944, ado do atentado. esperava
porto de Lívorno seguin- rendo a. grafl� elab�ra.da . H�tler saíu levement.e O alvi-rubro de Edmun-
do o avanço em perse- 'Reservistas pela Academia Brasilelra queimado, tendo IJ?0rrI- do Emmendoerfer, apezar
guíção as forças nazis- de Letras. do ,um ge�eral e ticado de s. fraca atuação, que

A • - tas que recuam para a Chamamos a -arençêo Ierído mais �. veio a empregar, uão dei-
T" S S O C I a ç a O fronteira austríaco _ ita- pare as publicações que _ Logo depois o chefe xou de ser pera o alvi-

Pro- p re�ento· liana
"

a J. A. Militar deste inu-I O) , _,'/,,<� I nazista falou aos alemães anil, um opositor rnals ou
".

Na Russia a corrida nicipio vem fazendo em ,;;t-tnioersa� denunciando como auto- menos difícil de vencer.rio. ·

alemã chega a 40 quilo- outra parre deste jornal e
.

res do 3:tentado os gen�- Com efeito, ·0 esqua-
metros por dia, estando referente a chamada de re- O dia 16 do corrente ra�s ultimamente destí- drão acarláno carece deA infrassinada na qua-
os russos ja na frontei- servistas pera comparece- marcou a data aníversa- tuídos do co�ando, d�- hegemonia em suas difelidade de Presidente da
ra da Prussia. Na Russia rem a mesma Junta. Pedi- ria da exma. snra. Dona clarando mais, que quai- rentes linhas.Associação Pro-prevento- estão se desenvolvendo mos as pessoas que co- Erna Mazurechen, dma. quer outro governo ale- A linha dianteira dorio vem, por êsre meio, h' dos t d D W ld B d' f

.

tres ofensivas ao mesmo n eçam quaisquer consor e o r. a e- aepen I OI o mesmoezredecer sinceramente a .

t d I ao' M h
.

do

tempo, uma ao sul, ou- In eressa os a evar mrro azurec en, resi- quint.eto que errotou otodos quantos, por qual- h' t d rflos d t t'd d 'p -

tra ao centro e a que con eClmen o os mes en e nes a Cl a e., mavera. a interessante erí, no entanto, nao
quer forma, colaboraram 't A 18 f t" .

d Aestá dominando os pai- esse convI e. es eJaram malS menina Vivalda, fIlha o ('Ipresentou contra o ca-
para o maior brilho e

zes balticos. ' uma data a snrta. Olivia sr. Honorato Tomelin. raí aquela mesma harmo-êxito da festa que em 8 e·9 N t F es W d I' h f'Ih d 'd .

S'A situação interna ale- o a" orens . un er lC ,la o sr. Dia 20 viu passarmais nia e conjunto. Im; ado corrente mez, foi leva- P 1 W d I' h d b� If'da a a lefeito
.

no Sal_çjo m�,. seg�lDdo relatam os O Egrejio Tribunal au? un e� IC .e a um ano a exma. sra. da. falta e uma Off a arla

Buhr, em beneticio da as- �JrlSlOneiros de guerr�, de Apelação acaba de memna Terezmh,a Peters Maria Grubba, dma, es- quer dizer muita cousa!

sociação supra menciona- e desespera�ora, embo- negar um pedido de ha- filhinha do sr. José Pe- posa do sr. Bernardo Assim, colocando-se os

da.
. I ra os alemaes tenham beas �orpus impetrado a. ters... Grubba, do. alto comer- Dontinhos nos ii, o prelio

O agradecimento aqui I saquea.d? tudo o qu.e os favor de João Gonçalves I A 19 deflm a .data a- cio local e o m e n i n o de domingo foi bastante

....manife1:itado dirige-se tam- seus vlsmh?s possm�em Godoy, que se acha pre- niversar�a da sra. Paula Fausto, filhinho do casal fraco.

bem, e espeCialmente, ao �e apr.oveItavel HItler so na cadeia desta cidade Cldral LIma, esposa do Artur e Amand� Emen- Fraco, porque o Aca-

lImo. Snr. Tenente Leoni- Ja reumu os se�s gene- a disposição do Dr. Jui� sr. frocopio P. Lima. doerfer, raf não possue ainda um

das Cabral Herbster, de- raes para �elIberare� de Direito desta Comarca. Amda na mesma data Fizeram anos ontem esquadrão poderoso. Fra-
dicado Prefeito Municipal, sobre um melO �e saIr Em 25 de fevereiro de festejou mais uma pri- o sr. Eugenio Siedschlag, co, porque o Baependí
que não poupou esforços da entaladela. Amda a- 19�6, o pronunciado d:- alto funcionario da Emp. possuia domingo passado
no sentido de que· os fes- gora,. em Atenas�. D;a pOlS d� . breve altercaçao de Transp. Frenzel S. A; somente um arqueiro e 2

têjos viessem a ser co-' GreCI�, onde os oflc�als

I
com N.lcolau Cha,ves, em ca onde será julgado. o sr. Claudio Stulzer, ze- zagueiros mas assim mes-

rôados do êxito que se superlos <!_os exerCItos Retorcld�, desfechou
. �es- Pelo sr. dr. Juiz de Di- loso funcionario da Emp mo bastaria que Emilio

desejava e que, na reali- de oc�paç8;0 dos .Bal- se um. tIro, tendo a VItIma reito desta Comarca fo- Auto-Viação Catarinense fizesse um golinho como

dade, foi alcançado. c�ns dIscutIam a. sItua- morte tnstatannea.
.

ram pronunciadas as se- S. A. e o jovem Mario o fez; para que o trio fi-

Para comprovação do 9a�, houve atrIto de Preso o autor do ,.crlme guintes decisões: decre- Müller, todos residentes nal Arno, l3erninho e

retro afirmado aí está a IdeIas q'!e �edundaram que tambe� ater.dla ao tando o despejo de Alvi- nesta praça. Mahnke garantissem a vi-

r end a I i qui d a d e
em um tIroteIo do qual nome de Joao R�mos �e- no H.eidorn na ação que Hoje verão datar mais toria ...

Cr$ 1.076,30 (um mil e
resultou a morte de 5 godaes, co.ncegu�u fuglrj lhe move João Zacko; fi- um ano os snrs. Jo,sé Dessa. maneira, o ßae

setenta e seis cruzeiros e
dos que tomavam parte �bel to tnquertto pe o xando em 19.200 cruzeiros Ersching e Angelo Ru- penpí mereceu a vitori?,

trinta centavos), que tra- n�la, se�do mandado fu- enta.o, del.egado .

Tenente e mais 10% -de comissão bini, ambos residentes no entanto, o escore srla

duz perfeitamente os sen- s�lar dOIS generaes que �prtglo Sllva,!OI denun- ao advogado a importan- nesta cidade. outro se o Acaraí tivesse

timentos de bondade e
dIscordavam da ordem clado pel? entao Pr0rI_10- cia a ser paga pela Pre- Amanhã defluirá a da- apresentado melhor har

amôr ao proximo por que viera do quartel tor. P.ubltco I?r .. Placldo feitura Municipal pela de- ta natalicia da galante monia, como tambem não

parte daquelles que, para general. OlImplo de OlIveIra. sapropriação d o predio menina Marly, filha do seria o mesmo se a linha
tanto contribuiram. Diante disso tudo é de preso a c.e�ca de um pertencente a Comunidade sr. Seme Mattar. baependiense se tivesse

,
. se prever um fim proxi- mes pela polICIa de Ca- Evangelica e anulando a Na mesma data aniver "achado", 'como se diz

Adelia P. Fischer mo da guerra em que o çador, foi requisitado pe- praça dos bens de Selma sariará o sr. Guilherme na gíria.
Presidente nazismo lançou o mundo. 10 Dr. Juiz desta Comar- Bosse dos Santos. Spengler. (cont.. na ultima pag.)

Forças Publicações

- na

Brasileiras
II.alia - tivera a tratamento me

dico regressou o sr. Eu
zebio Nunes.

Causou grande entu
siasmo a nota oficial ir
radiada pelo Departa
mento de Imprensa e

Propaganda comunican
do o desembarque, em

Napoles, na ltalia, do im
portante contingente da
Força Expedicionaria
Brasileira.
Em toda parte do paiz
a população regosijou-se
com o fato dos nossos

soldados, pela primeira
vês na historia do Bra
sil, pisarem terras alem
do Atlantico, para cum

prir a promessa do go
verno brasileiro junto
as Nações Unidas e mui
to especialmente para
vingarem os nossos ir
mãos mortos miseravel
mente pelos fanaticos
de Hitler quando pacifi
camente se dedicavam
ao comercio nas costas
da nossa terra,
Lá, estão os jovens

brasileiros de todos os
recantos desta abençoa
da terra, cuja bondade
corre mundo e que ja-

mão que se estabelecer
será aniquilado, e ape
lando para que as tro

pas não atendam qual
quer apelo, pois os mís
tificadores querem im
plantar a anarquia no

seio da familia nazi.
Himmler, o carrasco

chefe da Ge s t a p o, foi
designado chefe supremo
das forças internas e o

general Harriman para
chefe do exercito.

A HITLER

Por gentilesa do snr.
diretor do comité da coor

denacão dos Serviços In
ter-Americanos em Floria
nópolis, estamos afixan
do em um placard belis
slmes Iotografias da guer
ra, nas quais poderão ser

apreciados diversos as

petos da luta que se de
senrola na Europa.

( Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito Artur Müller, Oficial do Re- CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.da Comarca de Iaraguä do Sul, Estado de Santa gisto Civil cio 1°. Distrito da
Catarina, Brasil, na forma da lei, E'tc.- Comarca de Jaraguá do Sul. A G Ê' N C I A

Estado de Santa Catarina, Brasil,
Faz Saber a todos os que o presente edital de faz saber que compareceram .I.raguã

.

do Sul
primeira praça, com o prazo de vinte (20) dias ví- no cartõrio'exibindo os documen- Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O»
rern, ou dele conhecimento tiverem, ou lnreressar pos-

----------
tos exigidos pela lei afim de se ,

sa, que, findo esse prazo; ·há de ser arrematado por
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: habilitarem para casar-se: Matriz: I T A J A I

quem mals der e maior lance oferecer, no proximo
dia 4 de Agôsro, ás 10 horas da manhã, em frente
ás portas do Edifício 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 Irapocusinho Manso, lores nrs, 2.295/1,935;
2.296!1934; e 2.298/1956, fazendo frente no Rjo Ha- de ROBERTO M. HORST
pocuslnho Manso, sendo os leres nrs. 2.295/1935 na

margem díreüa. Lotes nrs. 2.295/1955 com frente de a que dispõe de maior
200 metros retangular no Rio Itapocusinho Manso, sortimento na praça e ofe-
defronte do lote n. 2.296; fundos lado N.O. com o rece seus artigos á
lote n. 2.297, travessão com 200 merros com terras preços vantajosos.
do Dominio; lote n. 2.290 e 2.298 frente com 400, M Arnetros no rio Itapocusinho Manso, defronte do lote Rua ai. Deodoro, 30 - JARAGD
n. 2.295 e 2.297; fundos lado S.E. com 1.120 merros ::::::::::::::::::::::::::::::�!!!::::::::::::::::::::::::::

com terras do Dominio; fundos lado N.O. com 1.155
metros confrontando com o lote n. 2.500 e travessão
dos fundos com 400 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 auro de avaliação de
folhas. dos autos de pedido de venda de bens de me

nores, em que é -requerenre Romano Moretti, tutor
dos mesmos menores, será levado em primeira pra
ça de venda e arrematação em hasta publica, pelo
preço de avaliação, isto é, cr$ 2.5UO,00 (dois mil e

quinhentos cruzeiros). Assim será o referido bem ar

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

mesmo 'Ser examinado por quem interesse tiver, no

lugar Itapocusinho Manso, onde se acha localísado
dito bem. E pare que chegue a noticia ao conheci-.Porquemento de tonos, se passou o presente edital, que
será afixado no lugar de costume, ás portas do fo
rum, e publlcado pelo jornal "Correte do Povo", que
se edita nesta cidade. Dado e passado nesta cidade
de Iaragué 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' .

Iaraguä' do 'Sul, 5 de Julho de 1944,
O Escrivão - NEY FRANCO

il!!!!ii!!!!!�!l=:!=li=!l!!!!EI!-:I�!I!!E!l!!!!i!i!15!!m!!!!!Iiiii!IIIi!! RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

III
F [J (Sezões, Malárias, m PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA wO-

ii ", r''''s Impaludismo III DERNA E VARIADISSIMA -'- SEDAS LISAS

DEI:::; \ii \ii MaÍeitas, Tremedeira i TODOS OS PREÇOS ,
.

II - CURAM-SE RAPIDAMEN/TE COM - i ------,---------sem primeir�rty;��c�� �a:;eços deste. I.' Capsu1las Antisezonicas • �om�annia(�aGio�al rr� ���uros I�ira��aErico Bruhns - ]OfODUá �O Sulll Minancora" II .

AGENTES L.OCAIS
'J

RUA CEL. EMILIo JOURDAN N. 62 m A. C 1 Ltd
o:: Em, Todas as Boas Farmacias -I

OmgpCIa a.

,I É um produto dos Lab
.

MINANCORA I
JARAGUA DO SUL

lÊ"�'�"�"�"rr"�"""'i�'�"�";'�;�L:::.:_

õx2

Não comprem! MALHAS, MEIAS PYJAS

MAS, CUECAS, LOUÇA-
E BRINQUEDOS,

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, '183

J A R A G U Á

ora OrIOS

-

Sta, Catarina -

I
-

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

Vacine fil�o
............................................................

1IIIIIIIIIIm-lllllllllllllII!i!iilII!!!!IIE!E' f seu"_u_n_11 I • I.;

Artigos pura pre-

Contra a , difteria
sentes só na

LE
/

� crupe. Casa Real.cure Vacinação sob os

OCADERO' cuidados do - defronte o Cine Buhr
,

- Verifiquem.a Esposição -- OTIMAS REFEIÇOES Dr. Arlllinio Tavares
ORALIDADE

.

- :::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::
RESTAURANTE BLUMENAU

ISCONDE DE TAUNAY TIo'. 185 BTA. CATARINA
Hoooeiem Desto fol�H

/ -

-

. ,

-

Fabpica d.e Moveis Estofados
"CRUZEIRO"

, Procure trensformar sm� Xf18 seu lar num maravilhoso
e elegante mundo.icheío �� de encantos, . beleza e

elegância, usando os "maravilhosos e modernos
mobiliários estofados, tapeçerles, decorações,

dormitórios completos, salas de jantar, copas e cosínhas, etc., da

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em Ieraguä do Sul

I,
-

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

FONE 45
,

a
v

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

) prando na

farmacia Nova

EDITAL 1381

Conrado Schröd�r
Christina Tischner.

Ele, solteiro, brasilei
ro lavrador, nascido em
Blumenau neste Estado
em 15 de Novembro do
ano de 1921, domiciliado
e residente neste distrito
no lugar Rio Cêrro, sen
do filho legitimo dos la
vradores Carlos Sehrö
der e de Lina Blosíeld.
Ela, solteira, brasíleí

ra, lavradora, nascida
em Jaraguá do Sul, em
22 da Dezembro do ano
de 1923, domiciliada e

residente neste distrito
no lugar Garibaldi, sen
do filha legitima dos la
vradores José Tischner
e de Anna Papp Tisch
ner.

Jaraguá do \ Sul, 18/7/44

FRACOS E AN�M'COS I

E para que chegue ao conhe
cimento de todos mandei passar o

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

impedimento, acuse-o para os

fins legais.
ARTUR MÜLLER, Oficial

Tomeml
VINHO .CREOSOTADO
"SILVEIRA"

l.pncMi_,._
To"..
Re.friad.1
Bronquite.
Escrofulo.e
Convalescença.

VI NHO CREOSOTADO
É: UM GERADOR DE SAÚDIt.

Comprar cadernos, Ia-
pls, penas, canetas, etc.,

---------

na Tipografia Avenida?
Porque ésra é a casa

especialista neste ramo e

por isso pode oferecer
vantagens em preços e

qualidade.

Figurinos Novos,
na Tipografia Avenida

EM JOI �:V I L
pro

HOTEL T,R
AMBIENTE DISTINTO

ASSEIO - M
HOTEL - BAR -

RUA v::::·i·}••� �••o � "' {?!::
�------------------

, �wmWl���W;&�Wl��-��
Poslo RUBINI Lida. '

I

OfiCINA fORO AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158
Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,

Combustivel e Accessorios.
Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

•

Carvão e Lenha para Gasogênio
Si v_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
ou automóvel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por h�abei� pro�issionais em mecânica,. �

e eletromecâmca .

'. �
fE{���������w;&��

Banco Indüstrla e Comerció
de Santa Catarina S. A.

PILIAJS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul. AGENCIAS �M: Jaraguá, Caçador,

e Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-AGENCIA.S EM! Indaial, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Concordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguâ. EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulos de expor
tação e outras operações d e credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas

ABONA EM qCORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição, sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias 20/0
Com aviso previo (retiradas diarias até

_ 1.000,00)
Dépositos Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) deposites iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 o

Qs juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é a base da prosperidade

Deposite as suas economias no

BA.NCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

H O R 1). R I ° : - Das 9,30. ás 11,30 e' das 14 ás 15

Sabados: Das 9 ás 11,00

3 %

O Paraiso das S,EDAS e

- TEOIDOS FINOS -
.

Nãb se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos
.

encontrará o maior Sortimento na

ICASA BYLAARDT

C A S A BYLAARDT-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o R R E I O O O p O'y O
Caixa Postal, 19 Telefone N. 39

- Ao 'Publico -
Comunicamos que mantemos uma sec- .

ção de vendas de manteiga de nata do

ce (avulsa), em nosso estabeleeimento,
á rua Pres. Epitacio Pessôa, n. 71.

.1 araguá do Sul, em 17-7-44.

Bernardo Meyer & Cia.

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL

F V N D A D O EM 1919

STA. CATARINA - N.1.233SABADO, 22 DE Julho -DE 1944

Jara�uá U� ���t�m � U� ��j�
(Em Organização) IV

- C O M UNI C A D O -

5
Rio Jaraguá, uma na eS-I blica por intermedio da

Temos o prazer de participar aos snrs. subs- éde Municipal trada que vem de BIu- Linha de São Francisco,

critores,. aos amigos e aos interessados em geral, menau, com 32 metros pertencente a ferrovia

que o tribunal de Segurança Nacional, em sessão
de vão e a "Desembar- Paraná Santa Catarina,

plena realizada em 13 de Junho p. p., sob a pre-
A séde municipal é a ca de Cr$ 350.000,00. Se- gador Tavares Sobrinho" quer com o trafego mu-

sidência do Exmo. Snr. Ministro Dr. Barros Bar- cidade que traz o nome gue-se-lhe a estação ter- que vem da Estrada Ilha to que essa ferrovia tem

reto, sendo relator o Exmo. Sr. Juiz Dr. Raul do municipio, situada a roviaria, magestoso pre- da Figueira, tendo 30 com as de São Paulo e

Machado, houve por bem confirmar a sentenca do 30 metros de altura, en- dio recem-construido e metros. Sobre o Rio Ita- ainda com o porto de

emérito julgador de primeira instância, Sr: Juiz tre os rios Itapocu e Ja- que é a segunda na Lí- pocú, dentro da cidade, São Francisco do Sul.

Comandante Miranda Rodrigues, no processo n. raguá! sendo rodeada nha São Francisco, ten- está a ponte "Abdon Ba- Tambem uma exelente

4.289 instaurado em virtude de representacão do por diversos montes e do sido também recons- tista',' com 80 metros de estrada de rodagem liga
Govêrno do Estado do Paraná, absolvendo

'

os in- serras. truido o armazem que extensão. a cídade ia Florianopolis
corporadores desta Companhia, e reformando a' Parece que desde os lhe fica proximo. Bem A população da cída- e a Curitiba, sendo que

mesma setença na parte referente ao Superinten- seus primeiros admínís- defronte a estação ier- de é de 2.750 habitantes da primeira dista cerca

dente dos trabalhos de organização, Snr. Nino Ca- tradores teve-se grande roviaria está sendo ulti- e da vila de Corupá de de 252 quilometros. �
sale, absolvendo-o e negar provimento a apelação empenho em dotar a cí- mada a estação rOdovia-!1.730. ponto de. grande impor
de ofício (Ministério Público) atendendo a própria dade de ruas largas e -ría e a praça "Leonidas A altitude de Jaraguá tancia economica e es

prova dos autos. bem ?distribuidas. Hoje Herbster", justa homena- do Sul, é de 30 metros, tratégica, visto ser lugar
Dos considerandos da respeítavel sentença não se encontra via pu- gern ao remodelador da 1 a de Nereu , Ramos de de entroncamento das

da primeira instância, bem como do veneravel blica com menos de 14 cidade. 42 e a de Corupá de 64. comunicações do sul com.

"acordão" do Tribunal Pleno, se infere que os
metros de largura e pas- Tres Grupos Escolares A cidade comunica-se o norte do Estado e do

julgadores, diante da prova abundantíssima e ab- seio com menos de dois servem a zona urbana e com a Capital da Repu- País.
solutamente convincente, oferecida nos autos pe-

metros e 60 centimetros. suburbana, o "Abdon I_, _

la defesa da Companhia, reconheceram a inexis- Em sua maioria as ruas Batista',' proprio esta-

tência. de qualquer crime ou. dolo, seja nas proje- tem 16 metros de largu- dual, o "Divina Provi-

V d
Vende-se um terre

tadas Incorporações da "Fazenda Guaviróva" das ra e passeios de 3 me- dencia" das Irmãs da en
.

e se no com casa
.

de ma-

fábricas de pasta mecânica, de Santa Catari�a, e
tros. A pavimentação é Divina Providencia e o

-
I terial ranchos e estre-

das propriedades de S. Miguel, seja na contabílí- feita com areião, o que "São Luis',' pertencente barlas boas, tudo em perfeito estado. Junto 49 mor

dade, administração, publicidade e na organiza- evita a lama em época a Congregação dos Ir- gos de rerra pera roseiras e outras plantações. ôí

ção técnica, enfim em todos os trabalhos de or-
de chuvas. mãos Maristas, sendo a ruado ne Estrada Nova Iaragué-Nereu Ramos (Re-

ganização da Sociedade. As edificações, em ge- matricula geral de 910 torcida) 5 kilometros da Estação de Iaragué.
. Reconheceu ainda aquele Tribunal a bôa fé ral, são construidas de alunos.. • Tratar com, o proprietário FRANCISCO PEG-

de todos os íncorporadores 'e organizadores da alvenaria 'solida, apre- Dos 611 predios exís- GÁll ou . BERTOLDO HORT.

Companhia, e a real intenção dos mesmos, de sentando aspeto vistoso, tentes, bem poucos são

montar, efetivamente, a indústria do papél e da atraente, estando os [ar- construidos de madeira

celulose, em grande escala, com a utilização dos dins e terrenos não edi- unicamente. A vila de

recursos nacionais ficados cercados por Corupá tem 376 predios.
elegantes muros nas A maioria está provida

PROSSEGUIMENTO DOS TRABALHOS ruas de primeira classe. de fossas céticas. Exis-
Participamos ainda, que dentro em breve se- As cobertas são feitas tem tres praças, a que

rão reiniciados os trabalhos de organização, vo- com telhas tipo frances, fica na frente do edifi
Iuntáríamente interrompidos no início do proces- não existindo o tipo por- cio da Prefeitura, a 7 de
so ora poncluído, para o que está sendo convo- tugues, (telhões) tão COr setembro e a que fica
cada uma Assembléa Geral de Acionistas Funda- mun nas construções do fronteiriça a estação
dores desta Companhia, à qual caberá discutir e litoral. ferroviaria. Na primeira
homologar as providências a serem adotadas pa- O principal edifício é o sítúa-se o busto do Iun
.ra a pronta constituição da sociedade e o próxi- da Prefeitura Municipal, dador do municipio, CeI.
mo início de sua atividade industrial. que é um dos maiores e Emílio Carlos Jourdan.

Assim sendo, na época previamente fixada maís
,
belos do Estado, A iluminação das pra-

pela Assembléia de Acionista.s Fundadores, será funcionando nele não cas é de extraordínarín
lançada a subscrição definitiva do capital, cujo somente o Forum, com belesa, sendo a das ruas

recolhimento, em obediência ao disposto do De- uma sala de jury mobí- feita por lampadas que
ereto-Lei n, 5.956, de 1Jde Novembro de 1943 Ii- liada elegantemente e variam de 32 a 200 velas,
cará exclusivamente a cargo de conceituados' es- todos os cartóríos, como colocadas de 40· a 50
tabelecimentos bancários, devidamente autoriza- tambem a delegacia de metros de distancia.
dos e aparelhados para esse fim, 0'!3 quais serão policia, inspetoria esco- Duas importantes pon-
dados a conhecer oportunamente. lar e serviços auxílíares tes dão acesso a cidade

RESERVA DE AÇÕES daprefeitura. Custou cer- situadas ambas sobre o

Atendendo o consideravel número de ped�.
dos chegados ultimamente à Companhia, comum,

camos que os pedidos para reserva- garantia de
ações serão atendidos, mediante preenchimento,
pelo interessado, de formulário apropriado forne
cido pela Companhia, Ei acompanhado do Importe
da respectiva taxa, discriminada no mesmo for
mulário.

ESCRITORIOS E REPRESENTANTES
Desde o início de seus trabalhos de organi

zação, a COMPANHIA NACIONAL DE PAPEL E
CELULOSE mantem abertos e em pleno funciona
mento seus escritórios centrais em S. Paulo à
Rua 'Marconi, 124 - 30. andar, telefone, 4-8118 (rê-
de interna), e um escritório na Capital Federal à
Av. Rio Branco, 277 - 150. andar, entrada 1.510, te
lefone, 22-4587 e 22.6831, com representantes nas

principais praças do País.
as.) - Nino Casale - Superíntendente
(Firma reconhecida pelo 160. Tabelião)

(Transcrito do "O Estado de São
Paulo" do dia 7 de Julho de 1944).

Companhi'a Nacional �e Papel e Celulose

§ClHIlUlllIE
RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

FABRICÁ DE MÓVEIS EM GERAL'
DO MAIS SIMPLES AO MAIS

FINO ACABAMENTO

Fornece tambem cadeiras tipo
ccZipp�r.r»

Junta do A I is-I Siqueira,
Gustavo Es!reT"

.. low. Carlos Hardr [unior,
tamento . IVI 1 11- E�genio José Ballo�k,
tar

.

de dara- Líberaro da Rosa, Heinz
Marquardr, Artur Emrnen-

guá do SlIl. . doerfer, Bergildo Inácio,
Arno Krelling, João Lucio
da Costa, Emerich Ruy
san, e Helmuth ôchwarrz,

. Deverão comparecer com
urgencía a esta [unta,
portando os respetlvos
certificados mais os se

guintes reservlstas:

Alfredo Stahl, Francis� I
co José Líxcke, Alexan
dre Witaczik, Werner Bod
denberg, Eugenio Piske,
Edmundo Ponath, Alberto
Dernarchl, Max Carlos
Triebess, Pedro Floriano,
José Ferreira de Macedo,
Artur' Hornburg, Antonio
Schmidt, Carlos Alves de

Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com o re-

gulamemento, até a vespera do sorteio .; Tarquinio Setti - fiscal federal I...... _' Affonso de O. Santos - diretor-proprietário
����--.��-������������

TÕNI<O CAPILAI,

POR EXCELÊNCIA

Grande Empresa Americanópolis
Séde em São Paulo

Rua Senador Feijó n. 205
8', andar

Diretor-Proprietario Agência no Rio de Janeiro
DR. AFFONSO DE O. SANTOS Rua Ramalho Ortigão n. 9

2'. andar
Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

Resultado do sorteio realizado em 24 de Junho de 1944.

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

561 O Nos 1'. premio 6 1 O Um imóvel no valor de:
3'. premio 8 5 � Cr.$ 100.000,00
2'. premio 6 O 9 Um imóvel no valor de :

3'. premio 8 5 8 Cr.$ 20.000,00
4'. premio 6 9 8 Um imóvel no valor de:
3'. premio 858 Cr.$ 10.000,00
5'. premio 9 7 5 Um imóvel no valor de:
3'. premio 8 5 8 Cr.s 5.000,00

50,. PREMIO: 2 9 7 5
, Centena 610 Cr,$ 100,00 - Centena 016 Cr$ 50,00
., Unidade ° isenção da mensalidade de Julho prox.

20. PREMIO:
•

6ó09

3°. PREMIO: 5858

4°. PREMIO: 5698.

O sorteio do mes de Julho realizar-se-á no dia 29, às 16 horas,
na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940.

------

de Aluguel
a gazolina e

gazogenio

Telefone N. 6

lot�Hr S'onDen�o�1
Grandioso sortimento

de Albuns para Fotogra
fias acaba de receber
Tipografia Avenida.
Avenida Getulio Var

gas, 350.

Edital
IMPOSTO SORRE TA
BACOS E DIRIVADOS
E SOBRE B�BIDAS

ALCOOLIOAS
-

De ordem do Snr, 00-
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 legar a cobrança
executiva.
Coletoria Estadual de

Jaraguá do Sul, 1 de
Julho de 1944.

HELEODORO BORGES
Escrivão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO I. Jaraguá do. Sul, 22 de Julho. de 1944

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di
reito. da comarca de Jaraguá do. Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital de cita

ção, com o. prazo. de (15) dias virem. ou dele co

nhecimsnto tiverem ou interessar possa, que pelo
dr. Promotor: Publico. da comarca, me foi dirigida
a seguinte Deuuncia : Exmo. Snr. Dr. Juiz de Di

reito da comarca. - O Representante do Mirrieterio
Publico. desta comarca, infra-assinado, em cumpri
mento. das atribuições que lhe são por lei conferi

das, e baseado. no inquerito policial anexo, vem,

muito. respeitosamente, perante V. Excia., denun

ciar a Henrique Tissi e Dante Schiochet, brasilei
ros, lavradores. maiores. este Com 27 anos e aaue

Ie com 28 anos, de idade, résidentes em Ribeirão
Cavalho, neste Munierpio, pelo fato delituoso. que

passa a expor: - "No dia 13 do mês de Março, as

16 horas, mais ou menos, Dante Schiochet, foi até
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
fazer danos em Suas plantações. Já de há muito,
os porcos de Schiochet entravam nas roças de Tis

si, que o advertira, no sentido de que os prendes
se. Como. Dante Schiochet afirmasse não. serem

seus os suínos em apreço, Tissi prendeu um para
. provar-lhe, tendo dito ao. pai de Dante que o. por
co. estava á disposição do mesmo, pedindo porem
ao. referido. senhor, que, intercedesse junto. a seu

filho, para que o mesmo fechasse bem os animais.
Acontece porém que Sohioehet e mais um seu ir- n.

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.
Encüntraram-se Schiochet e Tissi na propriedade
deste, discutiram, brigaram, e feriram se mutua

mente. Tissi. com um facão. feriu á Dante, e Dante
cüm uma pedrd á Tissi. E cümo assim prücedendo,
tenham üs denunciados cümetido o. delito.· previsto
pelo artigo 129 do Cüdigü Penal Brasileiro, o.fere

ce esta Promotoria Publica a prflsente denuncia

que espera s8ia recebida e afinal julgada provada,
no sentido. de serem üS denunciadüs punido.s nas

penas do. mencio.nadü artigo Requer pois, que se-

jam türnadas tüdas as diligenc.ias necessárias, á Jühann Wülter e Linda
formação da culpa, bem como a citação dos denun- Hürstmann.
ciados, para se verem prücessar e julgar, e a inti-

mação das testemunhas abaixo arroladas para di- 'Ele, sülteirü, üperariü,
zerem so.bre a denuncia, sob as penas da Ipi. Ja-I dümiciliadü e residente

raguá do Sul, 19 de Maio. de 1944. (assinado) Pl'Ía- neste di,stritü, cüm vinte e

mo. Ferreirá do Amaral e Silva - Pro.mütor Publico sete anüs de idade, nasci
- Rül das tel:ltemunhas: la. Juliano. Murara, brasi do em Indaial, neste Es

leiro, residente em Retorcida 2a. Manüel Cipriano, tadü, em quatro de maio.

brasileiro., maio.r, residente em Rib. Cavalo. 3a. Luiz de mil novecentüt; e d�ze

Rodrigues, br'asileiro, maiür, residente em Retorci- sete, filho. legitimo. de Ru

da. 4a. Jürge So.ares brasileiro., 'menor, residente dülf Wülter, já falecido e

em Nereu Ramo.s. Todas as testemunhas residem de düna Olga Wülter, dü- }<

nesta cümarca
� "E havendo sido. designado o dià miciliada e residente em

24 do mês de Julho. vindüurü, as 14 horas, para Apücurana - Paraná. Jüsé Machüwski e Ce-
ter lugar o. interrogatoriü do réo Dante Schiüehp.t, Ela, sülteira, de prüfis- cilia WarginowskY.
que se encüntra ausente desta comarca, por isso são. dümestica, domicilia

foi passad(� o. presen�e edital, pelo. qual chamo e da· e residente neste dis

cito ao. dito Dante Schio.chet, para comparecer lIês- trito, cüm vinte e sete

te Juizo., na l'iala das audiencias, Edificiü do. Fo- anüs de idade, nascida

rum, no. dia 24 do. mês de Julho, as, 1 � horas,'3fim em Indaial, neste Estado.,
de ser interrügadü. E para quP cçegue a no.ticia em vinte e üitü de junho.
ao. conhecimento do. réo, se passou o. presente edi- de mil nüvecentüs e de

tal que será afixado no. lugar de co.stume, ás po.r- zesete, filha legitima de

tas do Fürum, e publicado pelo jornal "Cürreio do. Wanda Hürstmann, já fa-
.

Po.vü", que Re edjta nesta cidade Dado. e p8ssado Ilecida e de pai incügnitü.
nesta cidade de Jaraguá do. 8ul, ao.s tt:il1ta dias do. Cürupá .10/7/1944
mes de J'unho. do. ano. de mil novecentos e quaren·

ta e quatro Eu Ney Franco. Escrivão o. subscrevi EDITAL N. 774

(assinado) Ar'y Pereira Oliveira - Juiz de Direito. ..

Está conforme o. üriginrI, do. que Cilo.u fé.

Jal'aguá do Sul, 3v de Junho. de 1944
'""

Edital de Citação
de réu ausente

Arteste por ser verdade, e

a bem da humanidade sotre-
Ele, solteiro, opererio, d

domiciliado e residente dora, que o Peitoral e An.

neste distrito, corn dezeno- gico Pelotense é um espe

ve anos de idade, nascido.
cilicu poderoso no seu ge-_.
nero para a cura de tosses,

em Mafra, neste Estado, constipações e bronchítes, e

em sete de outubro de
.

. como tal tenho sempre em-

mil nove�entüs e vinte. e pregado o. Peitoral de Angi
quatro, filho de Antonio

P I t e as entermid--
PI M

.

V· t I
co e o ense n

• asrno e ana icen e, d d de minha
dorniciliedo e residente es aslhPesdsoas mpre óti

di
. casa, -co en o se -

nesre Istrito. Itad E comos tnbu-
Ela solfeire de profis-

mo resu
.

o.
.

- d' tica. d
.

'1' to. ao ménto do Peitoral de
sao ornes rca, ormci ia- .

P I
d id t t di AI'glco e otense passo o

a e resl en e nes e IS- ..
.

. d t presente, que aSSInO satistei-

rrtro, com ezese e anos
t P I t

d id d 'd t
o. e o as -

� I. a e, na,sci a nes e
JüAQUIM KRAEMER

distrIto. em quatro. de

düis anüs de idade, nas- setembro. de mil nüvecen

cidü em Jaraguá do Sul, tüs· e vinte e seis, filha

neste Estado., em dezeno- legitima de Frederico. Gui

ve de Abril de mil nüve- Iherme Hüffmann, domici

centüS e vinte e düis, fi- liadü e residente em Cu

lho. legitimo. de Adülfü ritiba, e de düna Maria

Gessner e Catarina W:est Lüpes\.Hüffmar.n, dümici

Gessner, domiciliado. e Iiada e residente neste

residente neste distrito.. distrito..

Ela, solteira, de prüfis- Cürupá 12/7/1944
são. dümestica, dümicilia
da e residente neste dis
trito., cüm vinte e um anos

de idade, nascida em hüu
pava, neste Estado., em

cinco. de Fevereiro. de mil

A Comercial Ltda Jnü,:,�ceDtüs
e onze, filho.

legítlmo de Francisco.
•
Machowskí e Rosa Ma-

Escritório de edvogacia, conrabllldade, e serviços chowsi domiciliado e re-

comerciais em geral sldente no. mesmo rnuní-
Jaraguá do. Sul '- Santa Catarina cipío.

Rua Marechal Deüdüro n. 136 - Caixa Postal, 19 Ela, solreira, de profls-
são. dornestíca, domicilia-

A Praça da e residente neste distri-

Levamos ao conhecimento dos nossos presa- to, corri dezeeeis anos .de

doe clientes que, transferimos nosso escritório. pera idade, nascida neste dis

prcdio n. 156 da Rua Marechal Deodoro. (onde fun- rrito em vinte de outubro

clona a coletoria federal), no. qual o nosso socio sr. de mil novecentos e vlnte

Sergio. Thomsen, estará dlariartamenra a _dispüsição sete, filha leglrirna de

dos que nos honrarem com quaisquer encargos.
Wadislau Warginowsky e

,

'Paullne Warginowsky, do-
Iaraguä d� Sul, 1 de Julho. de 1944 mlclllados e residentes

A COMERCIAL LTDA. nesre distrito.

Corupé 11/7/1944

EDITAL N. 776Advocacia em Geral-Cível, Comercial, Cri�r
nal, Invenrérios, Conrrétos, Defesas Fiscais Cobran

ças, Nat4ralisações, Defesas e Orientação nas Leis
Trabalhistas e Sectals.

.

Escrituração Mercantil - Oontabllídade, Abertu

ra de Escritas e Organisaçêo de ôocledades, inclu
sive as Anonimas Balanços, Peritagens, Informa

ções sobre Processes Fiscais, Imoostos, etc.

Registo. de firmas ...Patentes de Registo. e Mar
cas de Fabricas no Dep, Industria e Comercio.

Imposto. Sobre a. Renda - - Analises e Requeri
rnentos.

Seguros - Incendío, Transportes Acidentes de

Trabalho, Acidentes Pessoais, Processos perante a

Agencia 'Especial de Defesa Ecünomica.
Assisteocia Judiciaria a cargo. do. edvogado=

Dr. Paulo. Medeiros,
Guarda-Livrüs-Rüdolfo G. Emmendüel'fer, reg.

2.187.
Cüntadür-Sergiü Thomsen, reg n. 4.337

Dercllío Flasrno e Lui

za Hoffmann.

ßegistr.o Civil

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

F'ESTIV AL

\Domingo, 23 de _Julho

WALDEMAR LU�, ofi
ciai do. Registe Çivil do
Distrito. de Cürupá Muni

cipiü de Jaraguá cio Sul, faz
saberque pretendem casar.

EDITAL N. 775

Apresentaram C� dOCll

lT'entos exigidGs pela lei.
Si alguem souber de al

gum impedimento. o.po.nha-
o na fo.rma 'ja lei
Lavro o presente para

ser afixado. no l(,gar do

costume:
-

WÀLDEMAR LUZ

nüvecentüS e vinte e tres,
filha l'fgitima de Bernardo
Pasold e Ida Pasüld, dü
miciliadüs e residentes
neste distrito..

Cürupá 11/7/1944

Escrivão

EDITAL N. 775
:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::�::::::: ::::::::::::

Ar'tigos� para pre

sentes só na

Ele, sülteirü, lavradür,
dümiciliado e residente no.

município. de Serra Alta,
neste Estado., com trinta

e düis anos de idade,
anscidü em Serrã Alta, em
nove de Agüsto de mil

Casa- Real
defronte o Oine Buhr

- Verifiquem a Esposicão -

Ernesto Gessner e Her
ta Pa�üld.

4a. pagína

o genuino Peito:
ral de Angico Pe
lotense, cujo -effeito
é assaz conhecido
e empregado-sem
pre com reconhe

cidas e incontesta-

veis vantagens
Eu abaixo assinado, attes

to a bem . da humanidade,
, -t

que tenho um tilho que so-

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

toi radicalmente curado pelo
maravilhoso remedia PEITO
RAL 'DE ANGICO PELO
TENSE - S .. i ra dos Tapes,
JüAQUIM rosé DA CRUZ.

.

Contirmo estes attestados.

Dr. E. L. Ferrc>ira de Araujo
(Firma recunj,ecida).

Licença N. 5 I I de 26 de

Mai'ço de 1906
Deposito. geral: Labüratorio'
Peitoral de Angico pelotense
Pdotas -' Rio G. do Sul
Vende-se em toda a Parte

2x2 O Escrivão - NEY FRANCO Ele, sülteirü, lavrador,
domiciliado. e residente
neste distrito., cüm vinte e

realintr·-:w·á um gnmdl:.' fpstival no páteo do

Gr. Esc. "Divína Providenc_ia"

NUNCR EXISTIU IGURL

em beneficio oaqlll'}H f'HtnbelecimE-'Jlto

Oonstará de vários divertiment08 públicos

Tômbola, Leilão, etc. -r ChLJrrasco,
Bebidas, Doces, etc.

Pelo comparecimento de todos muito agradec·e
A O O M { S R Ã O.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,

INFLAMAÇÕES.

COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

It UMA DOI!;NÇA &ßAvlss''''A
MUITO �ERIGOSA �ARA A FA

MiL.l" e: �ARÂ A ""CA. COMO

UM OOM AUXILIApt NO TRATA

MENTO DÊSSE G"ANDE I'LAGELO

U. II: °

A SiF'US SI! APRESENTA SOS

INÚ"'EI'IA. I'OR ...A6. TAIS COMO:

ßEUMATI6M.

ESCR6FULA8

ESPINHAS

FlsTULAII

ÚLC"'''.

I!CZEMAS

1'1E"'DAS

DARTI'IO.

MANCHA.

r (" h' ..;:

I .) � n o r ii! Suas compras não estarão cornpl�as si faltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha tarnbem em

I
sua casa o Açucaro de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lelllbn�'::le de que os PRODUTOS MEDEIROS �ão bons.

I-

Produtos da ICeM S_A_ Blumenau Oontra Dôl' de Cabeça TI!rminól- termin[l H dôr-

L Alameda Rio Brancó -- Oaixa Po:t.al, 47 : _-'

/"

li ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ II· A"OS

'

I
VENDE-SE EM rÔOA "ARTE

,

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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são e subvenções, que serão duas modalidades: Or- o' requisito da alíned -a- do artigo anterior.
dinária e extraordinária. § 5.-Ao requerer' a subvenção pela primeira

§ 1. - A subvenção ordinária será anualmente vez, a instituição deverá apresentar três exernplares
concedida a instituições assistenciais regularmente do seu estatuto, e, ainda descrição, acompanhada de

?rg�'lOizadas, pare auxiliar a realizações de seus ob- planta e forografla, das suas instalações.
jectIvos.. 'I § 4.-Com o pedido de subvenção, a institui-

• § 2. - A subvenção extraordinária será a que ção apresentará relatório permenorizado, com dados
for concedida a qualquer entidade de cararer privado, numéricos das suas realizações e o balanço das
pare auxiliar a realização de atividades de natureza suas contas do exercício ánterior, com demonstre
esp�c�a! e remporería, sern prejuízo da subvenção ção da receita e despeza, relacão do pessoal rernu

ordinéria, regularmente processada. nerado ou não, bem como cópia autenticada -de quaes
. ' ..

Art. ?'-? m_unicipi<;> c'on�ederá subvenção or- quer contratos com os govêrnos da União, do Esta
dlnéria a instituições esststenclaís, de carater priva- do ou do Município, pare a prestação de serviço..
do que S?� as que �e�pr?põem a realização de qual- " \ i § 5. - A subvenção será requerida diretamente
quer especte de asstsrêncía ou de serviço social. . ao' Prefeito, pelo Presidente do órgão diretor da ins

.

§ 1. - Não se concederá a subvenção para o tituição ou quem suas vezes fizer, ficando vedada a
firn de serem fundadas, organizadas e instaladas as- inrerferencla de intermediàrios no respectivo preces
slsrências, mas sórnente para a manutenção e o de- sarnento ou pagamento.
senvolvimento de instituições já existentes. Art. 8. - Ao apresentar o seu requerimento, a

.§ 2. - A concessão de subvenção ordinária a instituição deverá declarar, especificadamente,' a apli
instituições assistênclets far-se-ä e estará sujeita ás cação que pretende dar a subvencão requerida, (
prescrições dêste Decreto-Lei. Art. 9. O requerimento da irJstituição e os do

.

§ 5. - A subvenção ordinária não poderá ser cumenres anéxos que o instruirem, serão devldarnen
avlicada_ em construções ou oubras de reformas, te examinados e informados, com parecer fundarrten
adaptaçao ou conservação. tado, em cada caso, sôbre os motivos pelos quais a

..

Art. 5 -17- �ub��nção @xtraordin,ária relativo a subvenção deve ser 'ou não concedida. J
atividades asststêncials conceder-se-é, quando não Art. 1. - !\. viste do parecer a que se refere o

regulada por lei, consoante a existência ou couve- art. 9. o Prefeito' deferirá ou não o requerimento.
niencia dos casos ocorrentes, a juizo do Prefeito.' Parágrafo-única-Ao deferir o requerimento, o

.

§ 1.-A subvenção exrraordinéría poderá ser re- Prefeito fixará tambem a importância da subvenção
querida a qualquer ternpo. .

e a considerar por decreto e cada lnstttuição devi-
§ 2. - Os requerimentos serão acompanhados damente habilitada. .

de uma exposição lustiflcertva, além dos docurnen- Art. l1.-Da decisão do' Prefeito caberá pedido
tos exigidos pera a subvenção ordinária, e. quando de reconsideração, aRresentado dentro de noventa
se tratar de obras, dos projétos, especificações e or- dies da data da SUd públicação.25/6/1944 çarnenros dos serviços a realizar. Parágrafo-única-O pedido de, reconstrução só

7452 - Carlos Milbratz - brasileiro, - requer: Capitulo II será apreciado. quando forem apresentados novos ar-

transferencia de imposto de um terreno á fírrna João' Das instituições que podem receber subvenções. gumentos ou documentos.
_. .._

B. Rudolf & Cía. Ltda. a estrada Garibaldl Alto com Art. 4.-A subvenção municipal será concedida A�t. 12.-Ao reque�er c:. subvenção, a In�tltUlçao
área de 2.252 mt2. A vísra da informação como requer. a instituições asslsrênclaís das seguintes modalidades: prestara con.tas da aplícação das. subvenções que

7451 .. Silvio Satler - brasileiro - requer: trans- a)-Assistência médica' houver recebido .no exerCICIO antenal', as qUaIS se-

ferencia de imposto de um terreno vendido á Ger- b)-amparo á maternid�de' rão examinadas e aprovadas ou não, sendo, nêsre

mano Alberto Demarchí, com drea de 70.919 mt2. a c)-proteção à sende da �riança; caso, tornadas as providê_ncias julgadas necessária�.
estrada Jaraguá. Idem idem idem. f' d)....:assistência a qualquer espécie de doentes; § 1. - As. conta� serao prestadas. de conforml-

_

7450 - Alvaro João Bertoldi -brasileiro, requer: e)-assisténcia a toda sorte de necessitado e dade com as mstruçoes que forem baixadas a res-

baixa de imposto, cerno mercador de lenha, para o f)-assistência á velhice e á invalidez; peito.
.. . _. _

20• semestre. Idem, idem, idem. . g)--amparo á infáncia e á juventude em estado § 2.-A JnsfItUlça_o CUjas c,ontas nao forem pres-
7459 - André Wolffbrasileiro, requer: - transfe- de abandono moral, intelectual ou fisico. tadas ou aprovadas nao podera receber nova sub-

rencia de imposto de ,um terreno vendido á Alvino' h)-educação pré-primária, profissional, secun- venção.
Wolff, corri área .de 170.000 mt2. a estrada Ribeirão dária e superior;
Cacilda. Idem idem idem.' i)-educação e reeducação de adultos;

\ 7458 - Oeardini Luiz Lenzi - brasileiro, requer j)-educação de anormais;
transferencia de imposto de um terreno vendido á I)-assistência de escolares;-
Err:ilio Gorisch, com área de 500.000 mt2. a estrada m)-amparo a toda sorte de trabalhadores, in-
Ribeirão- Grande.-ldem idem idem. telectuais ·ou manuais.

I7457 - Emilio Oorisch - brasileiro, requer. Parágrafo único - A subvenção municipal será
transferencia de imposto de um terreno vendido á igualmen.te conc,edidé: a quaísquer instituições' cujo
Rudolfo Winter, com área de 960 mt2. a estrada Ri- objetivo seja a prestação de outras modalidades de
'beirão Grande . .Idem idem idem. assistência ou serviço social não consignadas nêste

7460 - Ervino Schultze - brasileiro,reque!': - li- artigo.
cen'ça para construção de um mausuléo na sepultura Art. 5. ,. A subvenção municipal não será con-

de Alberto Schultze, inhumado no Cimiterio Munici- cedida à instituição: •

paI de estrada Itapocuzinho. leiern idem idem. a)-A que dispuzer de recursos suficientes para
7446 - João B. Rudolf & Cia: Ltd. e Estéfano a manutenção e ampliação das suas atividades;

Hoeller - brasileiros - requer construção de um ca- b)-que não tiver nenhum patrimônio ou quaJ-
nal e tapume, na� propriedades de ambos, para uma quer espécie de renda regular;
serraria e engenho respetivamente. Idem idem idem. c)--que tiver a distribuição dos seus benefícios

7454 - Florencio Bresssanti - brasileiro requer, limitado aos próprios ,membros ou propri,etários e

transferencia de imposto de um terreno· vendido á respectivas familias, e não encluir no seu estatuto
Vitor Backmann, com área de 205.000 mt2. a estra- disposições expressas relativas á p-restação de ser

da Schubert Idem idem idem. viços gratuitos a pessoas não pertencentes ao seu

7455 - João Zipf - Brasileiro ;requer - transfe- quadro social;
rencia de imposto çle um terreno vendido á LudoVi. d)-que não estiver devidamente registrada na

co Zipf, com área de 8t.OOO mt2. a est. Rod. Idem. Secretária da Prefeitura;
7455 _I Pedro F. Freiberger - brasileiro requer: e)-que desenvolver atividade com orientaç-ão

Iransferencia de imposto de um terreno vendido a A. ou tendencia contraria, aos principias que presidem d

Hackbach, com área de 22.500 mt2. a estrada Nova. organização n.acional.
,

Retrocida. Idem idem idem. Capitulo II!
7456 - Pedro F. Freiberger - brasileiro requer Do processo de concessão e subvenção.

transferencia de imposto de um terreno vendido á Art. 6. _. A instituição assistencial, que preten-
Ervi Grutzmacher, com área de 66.250 ·mt2. a estra- del1 a subVf�nção municipal, deverá requere-Ia ao Pre-

i. da Nova Retr�cid? Id;ell1 idem id�m. ..
feito, provando, com Jocumentos habeis, os segui,l-� 7452 - Miguel Miranda CoutlOho - braslbelro, tes requisitos: "

requer Alvará de Habite-se em sua casa rêsencor1s- a) - que se acha leg'almente constituida, com
truída nos fundos da Avenida O Vargas. Idem idem'l personalidade jurídica;

.

7462 - Oito Hack Russo - requer trans erencia b)-que tem mais de um ano de contínuo e re-
de imposto de um terreno vendido. á Alfredo Man, guiar funcionamento;
com �rea d�, 15.900 mt2. a Rua Quintino Bocaiuva. c)- que se destina a alguma das finalidades
Idem Idem I::-.em. constantes do art.. 40;

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá d)-que dispõe de patrimônio ou de renda re-

gulé:r;do Sul, 26-6-44. \ e)-qfle não recebe qualquer outro auxilio finan-
ceiro do muninicipio, a não ser sob a forma de sub
venção extraordinária;

1
f)-que não dispõe de recursos próprios sufi-

221 cientes para a manutenção' ou ampliação das suas
,

' atividades. I
• _ A _..' Parágrafo único":"_ A instituição deverá PrOvar,

DlsP.o� �obre a coop�raçao fl�ancelra do àindá, que presta, com real utilidade, serviços gra-. ;:;:::================:::'::::===mUOlc!pIo com as .entldades prIvadas. �uitos a pessôas ou familias necessitadas. IO Prefeito Municipal de Jarqguá do Sul, usan-
, �rt., 7.--A �ubvençã.o municipa.1 será requerida

do da atribuição que lhe confére o art. 12, n.10., do ate trIO ta de abril, P?ra o an? segUInte,
.

Decreto-Lei Federal n. 1.202, de 8 de abril de f939, § 1.-9 requeslto da alInea -a-' do art. prece
e devidamente autori?:àdo pelo Presidente da Repú-. d�nte deye�a ser provad? mediante certidão do re-

blica. gistro publico. Ü's demal$ requisitos do mesmo arti-
O E C R E TA:

' go deverão ser provados mediante atestados com
firmas reconhecidas, de autoridades federais,' esta
duais aLI municipais, existentes na localldade em

que tiver séde a instituição, uma v�z que désta não
façam parte.

§ 2.-Sornente para a, percepção da subvenção
pela primeira vez, é que a instituição deverá provar

rrefentllllra MllllIOlnCn]p)an die
JJaragllll21 dt (G § lllln

REQUEmMENTOS DESPACHADOS
19/6/1944.

7441 - Emílio Lemke - Brasileiro: - Requer,
rransferencie de um terreno vendido á Alfredo H. G.
Keiser e filhos menores Lisete e Erica, com área de
2500 mt2. a Rua Marechal Deodoro da Fonseca
(Fundos). a vista da informação como requer

5926 - Ernpreza de Eletricidade de Hansa -

Woss Cia. Requer, isenção de s/ bicicleta. baseado
artv. 61 do codigo de agues, decreto 24645 de 10/7/54
Indeferido, conf. oficio do D. M.

'

7454 - Angelo Franceske - Brasileiro - Requer
trasferencia

.

de um terreno vendido á Atílío Frauces
ke, com área de 111.810 mt2. a estrada Ribeirão Cd
valo a vísra da informação como requer.

6855 - Francisco Fodi - brasileiro - requer Al
vará de HABITE-SE em sua casa n=. 1.110 sito a
Rua Pres Epiracio Pessôe. A vísta da informação.
deve assinar termo de promessa, construir uma insta
lação sanitaria, dentro do prazo de 120 dias.

.
7442 - Roberto Ziemann - brasileiro - requer,

transferencia de imposto de um terreno éÍ Kurt Vasél
com area' de 5.250 mt2. a estrada Itapocú Hansa. A
viste da informação como requer.

7511 - Maria Iuppa - Ausrrlaca, requer. licença
pare a construção de um xiqueiro nos fundos de sua
residencía I

a Rua Marechal D. Fonseca, 950, assina
do termo de compromisso. Idem idem idem.

Capitulo IV
Do pagamento das subvenções.

Art. 15. - O orçamento da despesa do mUOlCI·

pio consignará anualmente uma verba global para
p'ag,ameato das subvenções concedidas até 50' de no

vemb.ro do ano anterior ..
Parágrafo-únko - O pagamento de subvenção

extröordinária correrá por conta de crédito próprio.
Capitulo V

Dispo;5ições gerais.
Art. 14.-A con,cessão de subvenção poderá fi

car condicionada ás alterações estatutárias qne fo
rem propostas pelo Prefeito, visando o melhor pre-
enchimento dos fins colimados.

'

Art. 15 .. ,. C�ssará o pagamento da subvenção à
instituição que não piestar os serviços determinan
tes da concessão' do auxilio.

Art. 16 A ir.stituição que delegar poderes, so
licitar serviços ou pagar comissões a pessôas estra
nhas ou com elas mantiver, por qualquer meio, arti
culação. para o fim de receber subvenção, terá sus

penso êsse benefici9 e fic9!á' impedida de pleiceal-o
pelo tempo que fôr determfnadö pelo Prefeito.

Art. 17.-A falta de fiscalisação, a menos que
se verifique por culpa da instituição, não impedirá a

concessão e o pagamento da subvenção. .

Art. 18.-Haverá na Secretaria da Prefeitura um

registro de tôdas instituições subvencionadas na for
ma dêste Decreto·lei, contendo a .descrlção da sua

organisação e das s,uas atividades, bem camo das
suas relações com o Govêrno Municipal.

Arl. 19. A instituição subvenCionada é obriga
da a prestar aos órgãos de estatistica todos os in
formes relativos a sua vida, que lhe fqrem solicita
das.

LUIZ GOMES .. Secretario

Art. 2,0. - Não será considerado subVienção ali
recurso financeiro que o município conceder a enti ..

dade de carater privado para; mediante contrato rea

lizar os serviços públicos que lhe confiar.
. Art 21.-- Este Decreto-Lei entrará em vigor na

data da su� publicação, revogada� as disposições
em contrarIo. .' j

Prefeitura Municipal. de Jaraguá do Sul, em 27
de Junho de 1944

as). Ten. LEÔNIDAS C. HERBSTER
prefeito-municipalDecreto-Lei N.

Das formas de cooperação financeiras com as enti-
I dades privadas. ,

Art. 1°.-A cooperação financeira do município
com as entidades privadas exercer-se-á pela conces-

I

ELETRO-OFICINA
.

'

,Enrolamentos de Motores
e Dínamos

Capitulo I Consêrto de Radios em geral
Itua COUONEL PROCOPIO G01UES N. 856

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eo,!��::1Ar?::eir� =;eir����:'ei- Somente Durante Este Mês f aep�:::I.�:��.a::! � I No à� �_� :lhO ha-

to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San- EM LIQUIl )AÇO TOTAL, está uma infí- Por isso, embora digam verá na pista da Soe.
ta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.- nidade de Artigos Para Inverno, na

os a�vi-ru�ros�q�,e, "acoi- Hipica Jaraguá mais uma
sa nao fOI boa, e, em tarde turfistica realisan-

Faz Saber a todos 08 que o presente edital Casa Antonio Tobias v�sta .da alegação dos al- do-se as segú.i�tes cor-
de primeira praça, com o prazo de trinta (30) dias VI-aDIS que outra oporru- ridas:
virem. ou.dele conhecimento tiverem, que findo es- OAPAS - OASAOOS·- BLUSAS _ PULO. n�dade surgirá! ,espe.ramos 1. Pareo - Pingo, 58 kg;
se prazo, há de ser arrematado por quem mais \VERS d I

-

d Al d
-

O i\.SEMIRAS dia 6 do- pro.�lmo vindou- Valente, 52; Bugre, 54 e
der e maior lance oferecer, no próximo dia 22 de' e ...ja e e go ao -

�.

ro, por ocasreo do segun- Mimoso 60. Dist. 300 mts.
Agosto, ás 10.30 horas da manhã, em frente ás

etc ... , á verdadeiros preços baixos. do encontro no gramado 2. Pingo, 50 kg; Galo,
portas do Edificio do Forum, o hem penhorado a Aproveitem pois, visitar a �a S. _D Ac�raÍ, em con- 50 kg. e Bloecke, 35 kg.
Carlos Kloppel Filho, na ação executiva fiscal que OÂSA ANTONIO TOBIAS. tmuaçao a disputa da Ta- Distancia 300 metros.
lhe move a Fasenda Estadoal, a saber: Um terre- ça "Farmacia Iaragué".

.

3. Pareo - Periquito, 55
no sito nesta comarca, á Estrada Três Rios do Nor- Oertifiq uem-se desta formidável baixa de 9s melhores no esqua- kg. e Dourado, 60 kg.
te, fezendo frente nas terras de Willy Radtke, tra- _ preços __

drao vencedor foram Ar- Distancia 500 metros e

vessão dos fundos com terras de José Nicoluzzi, no, Berninho, Mahnke, A- premio 10.000 cruzeiros.
entre terras de �eseck� e as de Ignacio Wasch, - Rua Preso Epilocio Pessoa N. 652 - Jaraguá do Sul - ry, Sirineu e Emilio. Dos As corridas terão lu-
com a area de 63.375 25/52 metros quadrados, a- vencidos Lucinda e Elidia gar respectivamenje as
valiado em cr$ 1.500,00 (um mil e quinhenjos cru-

IE
estiveram firmes nos se- 14 16 e 17 horas.

zeiros), cu-ja bem constante do auto de Penhora e

'\

A1n°11-d)) TI �P nrí lfílll,?>nord)) lT\lIr'l) t'('Ili1J) us postos. Juiz - Benedi- _' ,

auto de avaliação de folhas dos autos da 'referida W lLcaJ..ll �� ltJ' 1llllJl� caJ.. ltJ' \Qi�caJ.. to Campos da L.J,D., s.s.

ação éxecutiva, será levado em primeira,
-

praça de teve ume bôa atuação. Baependi x São Luiz E.
venda e arrematação em hasta publica, pelo valer O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di-/ Na preliminar, entre os C., ouve um empate de 2
de cr$. 1500,00, valbr da avaliação, para pagamen- reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de futuros craques' das equí- a 2numa partida bem vis-
to dos impostos devidos a Fazenda Estadoa!. As- Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.- .

pes do juvenil da A. A. tosa.
.

sim sara o referido bem
_ arrematado por quem -Faz Saber a todos os que o presente edital

mais der e maior lance 'oferecer, no dia, hora e lu- de primeira praça, com o prazo de trinta (30) dias
gar acima mencion�dos, podendo o� mesmo ser ex�- virem ou 6lele conhecimento tiverem que findo es
minado por quem mteresse uver, a Estrada Tres Sé prazo, há de ser arrematado por'quem mais derRios do Norte, onde se acha" localisado dito bem, e maior lance oferecer, no proximo dia 22 de A
E para que chegue a noticia ao conhecimento de gosto, as 11 horas da manhã, o bem penhorado a
todos, se passou o presente edital que será afixa- Carlos Klöppel. na executiva fiscal que move a Fa
do no lugar ue -costurne e publicado pela impren- zenda Estadoal a saber: Um terreno sito nesta
Ela local. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá comarca, á Estrada Três Rios do Norte, fazendo
do Sul, aos quinze dias do mês de Julho do ano

na mesma Estrada, travessão dos fundos com ter-
de mil novecentos e quarenta e quatro. - Eu, Ney ras. digo, frente nas terras de Willy Badtke, fun- ���m!!!!!!���!!!!!!��!!!!!!!�l����!!!!�!�!�!�!�!!!!�!!!!!!!!!���!�!!!!!!!��!!�!!m!!�!�!E!�!!�!!!!���!!!!!!!!E!!m!��Franco, Escrivão o subscrevi - (assinado) Ary Pe- dos com terras de José Nícoluzzi, entre terras de
reira Oliveira - Juiz de Direito, - Está conforme o Beseck« e as de Ignacio Wasch, com a area de Dr.
originai do que dou fé. 30.349 1/26 metros quadrados, avaliado em cr. $

Jaraguá do Sul, 15 de Julho de ,19H 700,00 (setecentos cruzeiros) cujo bem constante do
O 'escrivão - NEY FRANCO auto de Penhora e auto de avaliação de folhas. Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

dos autos da. referida ação executiva será levado

... •• III!!!! em primeira praça de venda e arrematação em ..
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dendo o mesmo ser examinado por quem inter-es- II ESTADOS D� SANTA CATARINA E PARANÁ H
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R O
se tiver, á Estrada Três Ri(ls do Norte, onde se H «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii
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acha localisado dito bem E para quo chegue a ii
.

. (
_ _ ii

--- noticia ao conhecimento de todos se passou o pre- g • .lolnv.lle - -;;
sente edital que será afixado no lugar do costume

:: ::

- e publicado pela imprensa local. Dado e passado E'dl'ta,1 de 1B. praçanesta cidade de Jaraguá do Sul, aos quinze dias
do mês de julho de mil novecentos e, quarenta e O Doutor Al'y Pereira Oliveu-a, Juiz de Di
quatro. - Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi (as- reito da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de

sinado] Ary Pereira 'Oliveira - Juiz de Direito. Santa Catarina. Brasil, na forma da Iei, etc.-
Está conforme o original, do que dou fé Faz saber a todos os que o presente edital de

E MAIS BARATOS Jaraguá do Sul, 15 de Julho de 1944 primeira praça, com o prazo de trinta (30) dias vi-
3x1 Escrivão - NEY FRANCO rãrn ou dele conhecimento tiverem, que findo esse

pr.azo, há d e ser arrematado por quem mais der e

maior lance oferecer, no proximo dia 22 de Agos
to, ás 10 horas da' manhã. o bem penhorado a

Paulo Klöppel, na ação executiva fiscal que lhe
move a Fazenda Estadoal, a saber: Um terreno
sito nesta comarca no lugar denominado Três Rios
do Norte, fazendo frente nas terras de Willy Radt-\
ke, travessão dos fundos COfD terras de José Ni-
coluzzi, entre terras de Besecke e as de Ignacio
Wasch. com a area de 63.375 25/52 me tros quadra
dos, avaliado em CI·.$ 1.500,00 (um mil e quinhen
tos cruzeiros) cujo bem constante do auto de Pe
nhora e auto de avaliação de folhas dos autos da
referida ação executiva, será levado em primeira
praça de venda e arrematação em hasta publica,
pelo valor da avaliação, isto é; cr$ 1.500,00, para

_ pagamento dos irnpcstós devidos a Fazenda Esta
_��__�,gfill>fi_����_��__ doal. ASSIID svrá o referido bem arrematado por
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� • � ser examinado por quen, in teresse tiver, no lugar

O
I Três Rios do Norte, onde se acha 'Ioca l isado dito

Dr. Arftlinio Tavares r.··· Wal,leml"ro· Mazureehen : bem E para que chegue a noticia. ao conhecimento
Professor Catedratico de Biologia do losfittute de Educa'ção de Florianópolis

I
U de todos. se passou o presente edital que será afi-

Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no �.Q& &\� �.I'I1I1ii\\\E' . xado no lugar de costume e publicado pela im-
Hospital de Caridade de Florianópolis, ���M !!!!!i1ml. �RI!!II!!iI/I'!!i JAssistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro. pr'ensa local. Dado e passado nesta (lidade de ..a-

Ex·lnterno, por concurso, do Assistencla Pública do Rio de Janeiro Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ raguá do Sul, aos quinze di�s do mês de Julho do

Clinka geral medico - cirurgia de adultos e creanças
ano de mil novecentos e quarenta e quatro. - Eu,

formado'pela Faculdade'de Medicina da
_ Partos. Diathermia Ondas curtas e mcra-curtas NEJY Franco, Escrivão o subscr·evi. (assinado) Ary

Universidade do Rio de Janeiro d Perel'ra OII'v"l'ra, Juiz de Direito - Está conforme o
- In utotermia -: Bisturi-detrico - Electra-cauterização "

BL U ME NAU STA. CATARINA _ Raios Infra-vermelhos e azuis. original, do qu� dou fé.
Jaraguá do Sul, 15 de Julho de 1944

Escrivão - NEY FRANCO

Dr,. Lúcio Cor.rêa
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ADVOGAD®
Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba
lhista, Consultas e pareceres. Assuntos reíerentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re

tificação 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 0110 Boehm N. 210 - Fone 333.

LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Residencia :' Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

_.
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SÃO OS MELHORES
,

'I.

'Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGUÁ DO SUL

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

I�
SANTA OATARINA

'CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS;
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, ßisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Diretor Médico do Hospital "São José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA )

1- Caixa Postal, 11
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........................................................I I_ �

da elA. WETZEL ,I'NDUSTRIAL - Joinvile
,
(Marca Registrada)
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ESPECIALIDADE'
\

O SABÃO

"Virgem EspeaiaHdade"

NÃO DEVE FALTAR EM OASA ,ALGUMAI

............................1 , ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


