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Um Hiato
Voltamos a empunhar a pena - arma com

a qual procuramos servir defendendo' os In
teresses coletivos -,depois de uma interrup
ção ocasionada por fortuito acometimento
acidental de saude, 'do qual, graças a Deus,
já estamos livres.

Nem de outra íórma desertariamos deste
posto que sobre nos honrar nos deixa bem á
vontade proporcionando-nos eventualidades
para proflígar ou louvar fatos e atos que re-.
putamos nocivos ou benéficos á coletivida<\e.Esse hiato, entretanto, não nos foi preju
dicial, muito ao contrario, pois que nos deu

. ensejo de rever numerosos amigos cuja con
vivência a distancia e as dificuldades de con

dução de ha muito nos privàra.
Na capital do Estado . observamos com

grande satisfação a segurança com que
S. Excia. o Sr. Interventor Nereu Ramos, ago
ra pessoalmente á testa da Comisaão de Abas
tecimento, vem resolvendo os problemas de
alimentação da população florianopolitana,
cujas necessidades, vinham progressivamente
aumentando, mercê de uma :serie de fatores,
gerados pelo excessivo egoismo, pela ganân
cia e pela írresponsabílldadde, de açambarcá- .

dores ímpatriotas.
'

A situação na capital do Estado, que se

prenunciava alarmante, já melhorou e tende
a se normalizar 'graças as medidas acertadas,
que a visão de estadista estudioso dos pro
blemas de economia, que possue em alta es
cala o' Sr. Nereu Ramos, houve por bem
determinar.

* *
�

Uma multidão de fatos sensacionais se
sucedeu tambem na órbita internacional,
durante as duas ultimas semanas, fatos estes
que' prenunciam um final proximo de todos os
sofrimentos porque vem ha cinco anos passan-
do a humanidade.

.

Queira Deus, que estes vaticinios, que
atualmente se fazem, se confirmem para que
uma paz justa seja estabelecida na terra.

M. T�

O· Que Vai
Pelo Mundo

fsta�os' Uni�os j somente nas frentes de

O P tíd D tí batalha,' .como Interna-
ar I o emoc.ra ICO mente.

escolheu o Presld�nte A tentativa de revolta
Roseveld� com? candída- enfraqueceu o moral doto a .presldenCl� �a Re-

povo german i c o, quepublica nas eleições que viu nesse áto de violenterão log.ar em. :r;t0ve�- cia que qualquer cousabro próximo. Tera �ssIm de anormal se está pas-o governapte am�mcano sando, embora os discur-
o se_u.quart� período de seiros procurem dar fim
admínistração. a discussão do que se

H t' passou. ,

i gen In!l Esta semana foi fartaI U
em discursos. Falou Hi-A Republica Argenti- tler, Goeríng, Doenitz,na chamou o seu repre- o novo chefe do Estadosentante diplomatico nos
Maior e o autentico maEstados Unidos. Motivou
labanísta G o e b e I s.esse ato a declaração Som e n t e não faloufeita pelo sr. Cordell
Himmler por estar atareHull, de que todos os

paizes americanos, esta- fado na mata'!lça geral
vam. ao lado da demo- do� que aspiram pela
cracia com exepção de I paz �entro da Alemanha
um que estava "do ou-

e parzes ocupados.
.

tro lado". Goebel� falou por ultí-
O' governo norte-ame- mo, J?-o día 26, durante

ricano ja havia retirado 4? vml�lUtos .. 'Contou �ma
seu ministro da Argenti historia muito comprida,
na conjuntamente com para poder chegar. a

o governo inglez e de conclusao de que ainda
outros 'paizes america- se pode fazer qualquer

cousa para salvar a an-

gustiosa situação. A ten
tativa de levante do dia
20, disse o orador, foi
forjada por uma cama-

Continua grave a situ- rilha de generais ambí
ação da Alemanha, não ciosos e fracassados na

nos.

ßlemaoüa

,

'ABASTE,CIMENTO
- DE-

SANTA CATARINA

Melieu
imitando o do Brasil,está
organisando um Exercita
Expedicionario para ir
combater nos campos

_
O Governo mexícano., eusopeus.

...........................I �

A Comissão de Abas
tecimento do Estado baí
xou as seguintes porta
rias; numero 11, deter
minando que as quotas
de combustíveís atribui
das aos veiculos que
transportarn generos ali
menticios e que forem
vendidos para fins di
versos, serão redistri-

nua francamente favora
vel aos aliados. Retiran
do-se cada vêz mais pa
ra a fronteira, os nazis
tiveram que entregar Pi
za e estão prestes a

deixar Florença ..

franca
As forças americanas

e inglezas que invadiram
a França lançaram duas
violentas ofensivas em

direção a Paris, tendo
avançado 11 quilometros
no primeiro dia de ata
que. Enquanto isso a

aviação aliada, . que to
mou conta dos céus da
Europa continuou seu

ininterupto ataque aos
entroncamentos ferrovi
ários e fabricas do Reich,
tendo sido os principais
alvos a capital alemã e
o porto de Kiel, onde
estão os grandes estalei
ros de construção.

Do BRASIL

Aos que pensam sen- resolvem o assunto. Uni- As medidas tomadas
satamente, .pondo o In- camente a economia em pelo governo do nosso
teresse coletivo acima tudo pode minorar a a- Estado vêm facultar ao
do pessoal, só podem Ilíção. pobre receber seu meio
louvar a atitude .do go- Tomemos por exem- quilo de assucar como o
verno catarinense, como plo o grande povo in- abastado e pelo mesmo
responsavel pelo abas- .gles, que ja tem 5 rnos preço que este.
tecimento, pelas medi- de guerra e, cercado Vedando a exportação
das que vêm tomando em uma ilha, sofreu re- da manteiga, banha, ar

para que cada catarinen- signadamente toda sorte roz e outros produtos,
se, do norte ou' do sul, de infortunios, vendo ho- não tem o governo em
do. litoral ou do planal- je raiar uma vitória que mira dar prejuizo aos
to, tenha o que comer bem mereceu, podendo industriais e comeréian
em igualdade de condi- ufanar-se de seu patrio- tes, mas garantir que
ções. tismo e abnegação. nós, que aqui residimos
Nesta época de cares- e auxiliamos na época

tia, motivada mais pela ------------- normal a consumir es
falta de transporte do ção eram fuzilados. ses produtos, não seja
que pela de produção, é Goebels ,não cita os mos relegados a segun
preciso que os generos I nomes do� generaes pre- do plano, exclusivamen
aliment�cios possam. ehe- sos ou executados, pas- te porque, em outras ci
gar em Igualdade d� pre- sando logo em seguida a dades, onde existe um
ços a mesa do rICO e fazer graudes promessas grande numero de pes
tambem dos que são des- de que as bombas voa- soas economicamente
providos de íortuna. doras e a outra arma melhor colocadas, pa
.

O patri?tismo. e amor secreta que esta em ex- gam mais alguns cruzei
ao pro?nmo �Ita que, periencia, irão dar su- ros pela mercadoria.
nesta hora, os que esta- premacia às forças na- Abastecido o nosso Es
vam acostumados a pas- zistas. Mas, sempre esse tado, estamos certos, que,
sar bem, t.enha� um mas, para isso era pre- os dirigentes catarinen
pouco de reslg:r;taçao, co- ciso que todos os ale- ses, facilitarão a expor
mendo um pudim. a me- mães se congregassem tação dos produtos, pois
nos na sobremesa e um em redor do Fue h r e r, é do interesse e econa
churrasco a menos no trabalhassem mais redo- mia do pro�rio ..Estado.
rest�urante,. pois. essa brassem os, esforç�s, pe
med�da de econ.o�Ia, po- dissem a Deus (na hora
de tirar da aflição um do aperto até de Deus
patricio qu�. não sabi.a ele se lembra) que os

coI_?o adqulrír um qui- auxiliasse, ,para obterem
nhao de carne, e um pou- a vitória. E verdade que
c.o de assu?ar para se,:s em algumas frentes era
Iílhos J?-0 día de amanha. preciso começar de no-

,--------- A gr�ta na rua, �s c_?- vo, pois a incompetencia---------�---,--------- mentaríos nos carés, nao dos generais, hoje elimi-
nados, haviam dado se
rios revezes aos exerci
tos alemães. Terminou
declaranto que, ele, por
delegação de Goering,
auxiliado por Himmler e
de acordo com Hi t I e r,
iriam por em pratica me
didas que fariam voltar
a felicidade ao p o v o

alemão Credo!

frente de batalha, de
. onde haviam sido desti
tuidos pela sua íncompe
tencia.
Hitler reunia-s/e em

qualquer parte da Ale
manha com os seus mai
orais para discutir a si
tuação, quando rebentou
a bomba que lhe cha
muscou a cara, e o dei
xou sem calças, pois es
tas foram incendiadas.'
Proximo a ele estava

o capanga Berger e o

general Kurten. Aquele
teve morte insta�tanea
e este faleceu no día se

guinte. Os demais gene
rais e pessoas presentes
foram feridas levemente.
Com a víolencia da

explosão, moveis e pes
soas foram arremessadas
para longe, com exces
são de Hitler que ficou
sentado na cadeira onde
se achava.

, A bomba tora ali co
locada pelo conde Schau
fenberg, oficial superior
do exercito, que a trans
portou dentro de sua pas
ta €I conseguira coloca
la debaixo da mesa, re-
tirando-se em seguida;
Tomou um avião e se

guiu para Berlim, onde
formaram' o novo gover
no anunciando a morte
de Hitler. Logo depois
do primeiro momento de
pavor, foram tomadas as

providencias, e dentro
de uma hora os princi
pais chefes da conspira-

As forças russas con

tinuam em sua violenta
investida em direção ao

coração do Reich. Toma
da Bialystock e Lemberg
(Lov), os exercitos sovi
eticos ja se acham ago
ra a 100 quilometros de
Varsovia, capital da Po
lonia. Narva, na frontei
ra da Estonla ja foi to
mada, esperando-se a 're
tirada alemã' em toda
essa frente.

Italia
As forças expedícíona

rias brasileiras continu
am acampadas em redor
de Napoles sendo exe

lente o seu estado fisico
e moral. Um correspon
dente americano decla
rou que são os rapazes
que mais cantam e mar
cham. No dia 12 de
Agosto, o General Mas
carenhas de Morais, Co
mandante Chefe das for
ças será recebido por sua
Santidade, o Papa.
A luta na Italía conti-

o sr. Ministro do Tra
balho aprovou o parecer
do seu consultor' tecnico
que estabelece que o es

trangeiro casado com mu

lher brasileira e que resi
da no Brasil ha mals de
10 anos deve ser equipa
rado ao nacional pera e

feitos da nacíonallseção >

do trabalho. Esclarecen
do rarnbern que, sendo
uma sociedade constitui
da por um estrangeiro e

um brasileiro, cabe a es

te a direção da flrrna.
-x-

Faleceu no dia 26 na

Capital da Republica o

grande jurisconsulto Cio":
vis Bevilaquia. Mestre
erudito, jurista de presti
gio enternacional, esse

notavel brasileiro faleceu
aos 86 anos de idade.
Seu ínterramenro foi

custeado pelo governo da
Republica, tendo sido de
cretado luto oficial por
um' dia.

Viajanfes.
Seguío dia 27 do cor

rente para São Paulo
onde fixará residencia e

afim de continuar seus

estudos, a Srta. Nina
Michel, ex-funcionaria
do Banco «Inco», filha
do nosso leitor Sr. Leo
poldo Michel.

-x-

Para Iguape viajou á
26 do corrente o Sr.
Pedro Zimmemann e o

jovem Caetano Ribeiro
abastados lavradores
neste municipio.

-x-
Para Rio do Testo

transferirá resíuencía
em breves dias, o jovem
e 'destacado' esportista
jaraguaense Sr. João
Girolla, que ultimamen
te atuava com brilhan
tismo nas hostes da
A. A. Baependi.

buidas entre os que
continuarem a efetuar
aquele transporte; n°, 12,
que sempre que subme
tidas a" visto da Comis
são as guias de exporta
ção de manteiga deve-'
rão ser acompanhadas
da relação dos forneci
mentos' feitos pela. firma
exportadora a estabele
cimento comerciais do
Estado; n=. 13, que de
termina o visto na expor
tação de peixes e cama
rão para íóra do Estado.

Ante-ontem reuniram
se em Joinville, os pre
feitos daquela cidade,
de Jaraguá do Sul, São
Francisco do Sul, Ara
quari e Serra Alta, parar
estabelecerem ao tabe
lamento dos generos
alimenticios na zona de
acordo com a portaria
do sr, Presidente da
Comissão Estadual de
Abastecimento.

Dr.' Wal�emiro Mazurec�8n
..

t)ASA 8E SAlBE
'Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Chnica geral medico ,- cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
. lnclutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

Raios Intra-vermelhos e azuis,

, .

•
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l}I' !tU'" de Santa Catarina S. A.I
O Doutor Ary Pereira Olivelre, juiz de Dlseíro

da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da lei, E'"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 interessar pos
sa, que, findo esse prazo, há de ser arrematado por
quem mals der e maior lance oferecer, no proximo FILIAIS BM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,dia 4 de Agôsto, ás 10 horas da manhã, em fren te Lages e Rio do Sul AGBNCIAS BM: J araguá, Caçador,ás portas do Edifício do Forum, o bem pertencente Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do
aos m�note� Maria d.e .Lourdes, Claudio e Adélia Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
Moretrí, abaixo descrI!l1Inado: SUB-AGBNCIAS BM: IndaiaI, Hamonia, São Joaquim, e Tijucas.

.

De u� terren<;> SItO nesta comarca, no lugar de� .

BSCRITORIOS BM: Ccncordia, Gaspar, Taió Urussanga e
nominado Irapocuslnho Manso, Iores nrs. 2.295./1.955, Araranguá. BM INSTALAÇÃO: Orleans Salto Grande e
2.296/1954; e 2.298/1956, fazendo frente no RIO Ita- Rio Negrinho

'
>

'

pocusinho Manso, sendo os lotes nrs. 2.295/1955 na

margem direita. Lotes nrs 2.295/1955 com frente de Faz todas as operações bancarias no Pãiz, como

200 metros retangular no Rio lrapocuslnho Manso, cobranças, descontos e caução de titulos de expor
defronle do lote n. 2.296; fundos lado N.O. com o tação e/outras operações de credito; passes para
lote n. 2.297, travessão com 200 metros com terras as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,
do Dominio; lote n. 2.290 e 2.298 frente com 400 ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROSmetros 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
merros confrontando com o lote n. 2.500 e travessão
dos fundos com 400 melros com terras do Dominio
com a area total de 709.000 metros quadrados, a a

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

.

Cujo bem constante do auto de avaliação de
folhas dos euros de pedido de venda de bens de me

nores, em que é requerente 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$ 2.5' 0,00 (dois mil e

quinhentos cruzeiros). Assim será o referido bem ar- Deposite as suas economias no

rematado por quem rnais der e maior lance oferecer, BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A
no dia, hora e lugar acima mencionados, podendo o

mesmo "er examinado por quem inreresse tiver, no

lugar Itepocusínho Manso, onde se acha localisado
dito bem. E pera que chegue a noticia ao conheci
mento de tonos, 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 leragué 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 dp Sul, 5 de Julho de 1944.

O Escrivão - NEY FRANCO5x2

I
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
\

, AGÊNCIA

daraguã �O Sul
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Cai,a, 10 - End. Tel. «I N C O»

Matriz: I T A J A Í

"

A disposição. sem aviso, com retiradas livres para
quaisquer importancias '20jo

Com aviso previo (retiradas diarias até
1.000,00)

Deposites Populares Limitados (até 10
mil cruzeiros) deposites iniciais a

partir de '20,00 subsequentes a

partir de 5,00
.

Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

3 %

4 %

5 %

6 %

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

H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15
3xl

Sabados: Das 9 ás 11,00

EM J O l�: VI L L E
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

,

RUA VISCÓND� DB TAU_NAY N. 1.85
._------�----------------,--------------�

Edital de 1a. praça
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di

reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de I
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.-

Faz saber a todos os eiue o presente edital de
primeira praça, com o prazo de trinta (30) dias vi
rãm ou dele> conhecimento tiverem, que findo esse

prazo, há de ser arrematado por quem mais der e

maior lance oferecer, no próximo dia 22 de Agos
to, ás lO horas da manhã, o bem penhorado a

Paulo Kloppe), 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 êundos com terras \de José Ni
coluzzi, entre terras de Besecke e as de Ignacio
Wasch, com a area de 63.375 25/52 metros quadra
dos, avaliado em cr.$ 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 executi va, será levado em primeira

S t· O t E t M
A

praça de venda e arrematação em hasta publica,
omen e uran e s e es pelo valor da avaliação, isto é, cr$ 1.500,00, para

, pagamento dos impostos devidos a Fazenda Esta-
EM LIQUIDAÇÃO TOTAL, está uma ínfí- doal. ASSIm será o referido bem arrematadó por

nidade de Artigos Para Inverno, na quem mais der e maior lance oferecer, no dia, ho
ra e lugar acima mencionados, podeddo o mesmo

Casa Antonio Tobias ser examinado por quem interesse tiver, no lugar
Três Rios do Norte. onde se acha localisado dito

OAPAS . OASAOOS • BLUSAS· PULO- bem. E para que chegue a noticia ao conhecimento

'VERS de Lã e de Algodão - OASEMIRAS' de todos, se passou o presente edital que será afi-
. . xado no lugar de costume e publicado pela im-

etc ... , á verdadeiros preços baixos.
prensa local. Dado e passado nesta' cidade de Ja-

Aproveitem pOIA, visitar a raguá elo Sul, aos quinze dias do mês de Julho do

OASA ANTONIO TOBIAS. ano de mil novecentos e quarenta e quatro. - Eu,
Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary

Oertifiquem-se desta formidável baixa de Pereira Oliveira; Juiz de Direito - Está conforme o

_ preços. - original, do .que dou fé.
.

" Jaraguá do Sul, 15 de Julho de 1944
- Rua Preso Epilácio Pessoa N. 652 - Jaraguá do Sul - 3x1 Escrivão - NEY FRANCO

° ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
I

lOMBRIGUEIRA MINANCORA
Verrnitugo suave e de pronto

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

ME o n. 1, 2, j e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

rérnedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios.' Min�ncora

-r-t- jOINVILLE

Edital de 1a. praça \ '

'W'\
rO . Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi

to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil, na forma. da lei, etc.-

Faz Saber a todos os· que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de trinta (30) dias
virem, ou dele conhecimento tiverem, que findo es

se prazo, há de ser arrematado por quem mais
der e maior lance oferecer, no próximo dia 22 de
Agosto, ás 10,30 horas' da' manhã, em frente ás
portas do Edificio do Forum, o bem penhorado a

Carlos Kloppel Filho, na ação executiva fiscal que
lhe move a Fasenda Estadoal, a saber: Um terre
no sito nesta comarca, á Estrada Três Rios do Nor- .

te, fezende frente nas terras de Willy Radtke, tra
vessão dos tundes com terríls de José Nicoluzzi,
entre terras de Besecke e as de Ignacio Wasch,
com a area de 63.375 25/52 metros quadrados, a

valiado em cr$ 1.500,00 (um mil e quinhentos cru

zeiros), cujo bem constante do auto de Penhora 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
de cr$. 1500,00, valor da avaliação, para pagamen
to dos impostos devidos a Fazenda Estadoa!. As·
sim será o referido bem arrematado por quem
mais der e maior lance oferecer; no dia. hora e lu

gar acima mencionados, podendo o mesmo ser exa

minado por quem interesse tiver, á Estrada Três
Rios do Norte, onde se acha localisado dito bem.
E para que chegue a noticia ao conhecimento de
todos, se passou o presente edital que será afixa
do no lugar de .costume e publicado pela impren
sa local. Dado e passado. nesta cidade -de Jaraguá
do Sul, aos quinze dias do mês de Julho do ano

de mil novecentos e quarenta e quatro. - Eu, Ney
Franco, Escrivão o subscrevi - (assinado) Ary Pe
reira Oliveira - Juiz de Direito. - Está conforme o

original do que dou fé.
Jaraguá do Sul, 15 de Julho de 1941

O escrivão - NEY FRANCO

I

��nhDríl! Suas compr-as não estarão completas Ri faltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha tambem em

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

SÃO OS MELHORES
I

'E MAIS BARATOS

Produto da:
\

Industria de Calçados
Gosch Irmãos S/A.

JARAGUÁ DO SUL

1_ I _ SA:�� :�:a�R:�A _ I _I
.............1 ..

Resultado d� R I F A em benefício do

Grupo Escalar "Divina Providência"
- Foram premiados os números seguintes:

. -' ,
1. premio - n. 101 - Saturnino Oliveira
2. -

" 326 - Angelina Rubini
3.:: " 96 - Hélio Westfalen
4." ,,402 - Irmã Ursulina - Hospital
5." ,,1291 - -Asta Bauer
6." .. 605 - Adélia Gomes
7." ,,1048 - Marcolino Martins
8." " 25 - Edmundo Büttgen
9." ,,597 - Mário Nicolini

10." ,,1009 - Paulo Augusto
11." ,,1401 - Alida Reck
12." ,,359 - Antonio Bernardo Schmitt
13." ,,1473 - Terezinha Freiberger
14." ,,1264 - Álvaro Neves
15. '" ,,268 - Antonio Zimermann

16." ". 216 - Pedro Fernandes - Molha
17. ,,' ,,1140 - Seme Mattar

18." " 33 - Angela Stinghen
19." ,,263 - Dusolina Busnardo
20." ,,1383 • Jutta Breithaupt

A DIREÇÃO

Produtos da IcéM S_ A_ Blumenau • Oontra ne. de Cabeça TI!rminól- termina a dôr

L Alameda Rio Branco - Oaixa Po!t,.a.l.�.4�7 , ...__.... ... _J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Telefone N. 39

Amanhã o Baependi enfrentará o forte e invicto esquadrão do Sele
to E.C. de Guaramirim, na sua propria cancha. Será para o publico
jaraguaense uma tarde bastante interessante, ,pois ambos os esquadrões são possuidores de um ótimo cartaz nos meios esportivos .

da
L.I.D.. Quem ficará com o nome "invicto"? é este, a pergunta que só

poderá ser respondida após o jogo.
DiQ 6,do p. vindouro o fla-flu local, entre as equipes do Baependí X Acaraí, em conti
nuação à disputa da taça "Farmacia Jaraguá", na praça de desportos da S. D. Acaraí.

-CORREIO DO' POVO
Caixa Postal, 19 fUN O A O O EM 1919

o Mundo em
Foco

(Serviço Especial da Inter-Americana)
LONDRES - Após fu- tal parece ser o objetivo

riosa batalha de tanques, dos exercitos russos que
que durou rnais de 30 bo- avançam através a Litu-
ras, as forças britanicas ania e a Letonia.

•

ocuparam Caen infligin- ANKARA- Noticias re
do tremendo revez aos cebidas da Grecia infor
alemães desde o inicio da mam que os alemães exe
invasão curaram toda a populaçãoWASHINGTON - As da aldeia de Distorno, em
tropas norte-arnericans represalla por atentados
completaram a ocupação contra soldados alemães.
da ilha de Saipan, no ar- Até as crianças desta no
quipelago das Marianas, e va Lídice foram sacrtfí
uma das principais posi- cedas a sangue frio pelos
ções de defesa dos iapo- nazistas. r:

neses. As baixas do lni- LONDRES- Aviões demigo no decorrer da cam- bombardeio da RAF atapenha de Seipan elevam-
caram uma das maiores

se a maís de 10 mil mor- plataformas de lançamentos. to das "bombas voado-ROMA - O Secretario ras" em rerrirorio franda Guerra ôttrnson foi re, cês, Fotografias feitas ancebido em audiencia espe- tes e depois do ataquecial pelo Papa, havendo a mostram que, apesar daentrevista durado cerca
espessura do concreto dasde meia hora.
instalações, foram as mes-LONDRES -- Tropas mas inteiramente perfunorte-americanas depois radas e destruídas pelosde capturar La Haye Du impactos das bombas bri-Puit, importante entron- .

cernenro ferroviario na
rarncas.

Normandia, continuaram o ES,!,OCOLMO - Em
seu avanço para o sul a- dez dIas, apenas de ata

pesar da forte resistencia ques ��reos .as bombas
nazista. Até agora oe ale_Idos aVlOes. aliados cau

mães perderam ruais de saram mais de 40.�OO
50 mil prisioneiros em

mortos em Hamburgo, In
mãos dos aliados forma um po!ta vo,!, do

a que dispõe de maior MOSCOU _ As forças gov�rno alemao. Atribue
sortimento na praça e ofe- sovieticas prosseguem em se. tao �Ievado. numero de

rece seus artigos á seu impetuoso avanço pa- b�l�as as pessl�as co�-preços vantajosos. ra o oeste estando agora. dições �os abrigos antí-

R M I O d 30 JARAGUÁ a menos de 100 krns. da a�r�os1 Incapazes "de re-ua a. eo oro, -

Prussia Oriental. As for- slstír ?� �?mbas arraza
............................................................

qua t a............................... ---..........................

ças alemãs apresentam e-
r elr o .

videntes sinais de um co- MOSCOU - Os russos

lapso geral, _ sendo nurne- iá ultrapassaram Vilna e

rosos os prisioneiros fel- combatem nas ruas da
tos pelos russos nos ul- cidade Onze divisões
rimos dias. Koenisberg, p�rtic�pam. �es.tas ópera
capital da Prussia Orten- çoes Irreststíveís.

---------------------------------------------------------------.------------------------------------------------
ANO XXVI - }ARAGUÁ DO SUL SABADO, 29 DE Julho DE 1944 STA. CATARINA

I
- N. 1.234

Segunda
partida da
'melhor das

trê·s
I Jaraguá".

Terá logar no dia Oontinua de pé a
6 de Ago-sto p. vin resolução tomada pe
douro na praça de lo doador da referi
desportos da S. D. da taça de não to
Acaraí a segunda marem parte nos en

partida da melhor centros jogadores es
das tres em disputa tranhos aos clubes
da taça "Farmacia dísputantes.

Jaraquá de Hontern
e de Hoje.
Situação Fisica

O municipio é monta-I de Hansa. As altitudes
nhoso, de forma geral. Os não vão alem de 500 me

principaes picos já ante- tros. Não existem grutas
ríormente descritos são os e cavernas.
do "Ieraguä", "Molha", O "Itapocú" é o maior
"Aurora", "Cerro", "Rio rio que banha o munici
da Luz", "Garlbaldi", no pio e também o segundo
primeiro djstrlro, e "Alto em extensão, na zona sep
Pedra de Amolar", "Car- tentrlonal do Estado.
vão", "Serra do Boi", É formado pelos dois
"Rio Nove" e "ßruacas" Braços: o Humbold e o
e "Garrafão", no distrito Novo, que tem suas nas-

centes na Serra Geral,
fundindo-se em Hansa, de
onde corre arravez do
municipio e segue para
desembocar no oceano.
O Humbold, traz o nome:
do sabio .alemão, nasce

em Rio Vermelho, muni
cipio de São Bento e tem
um curso de 30 quilome
tros. É seu principal aflu
ente o Ano Bom com 25
quilometros, o das Co
bras, Loefler. O Novo re
cebe o Isabel com .19 qui.
lometros, o Paulo, Paulo
Pequeno, o Correia, o ßrue
cas e o Guarajuba.
O 'Itapocú" recebe pe

la margem direita o Pedra
de Amolar com 18 quilo
metros, o Poço da Anta,
Ribeirão Cavalo, Ilha dos
Monos, Funil, Tres Rlos,

_

Francisco de Paula, Iara
guá e Ilha da Figueira e

pela margem esquerda o

Itapocusi nho.
O Iaragué é o maior a

fluente e tambem o rnaíor
rio do municipio, contan
do cerca de 40 quilome
tros de extenção e nas

cendo na Serra do Mar.
Recebe inumeros aflu

entes, devendo especial
mente serem notados o

Iareguasinho, Corína,' Ro
drigues, Garibaldi, Jara
raca, Cacílda, Fauste, A
lice, Hungaros, Cascata,
Pedras, Rio Cerro, Pe
dras Brancas, Stulzer e
Rio Molha.

.

Seu maior tributario é
o Cerro, que por sua vez

tem como maior afluente
o Rio da Luz, seguindo-

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES.
COCEI RAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

"BRASIL�' COMP. DE SEGUROS GERAIS

A(::IDENTES DO TRABALHO
A�IDENTES PESSOAIS

••A.S_O •• II
AGENTES em JAR!GU1: SCHULZ & CIA. LTDA.
flgentes para o Norte e Oeste Calarinense: EGON SCHMALZ &' PIGArrO

RUA PRINCEZA ISABEL, 32

.Joinville

fUN O A O A EM 1904

SEGUROS
DE

O G OF

6x2

se-lhe o Aurora, Javali e
Alma.
O Rio' da Luz recebe as

agues dos rios Vitoria,
Macuco Grande e Macuco
Pequeno, Ribeirão Grande.
O Rio Cerro conta 19

quilometros, o Rio da Luz
16, sendo que os demals
regulam entre 5 e 10 qui
lornerros.
O Itapocusinho tem a

extensão de 40 quilome
tros, tendo como princi
paes tributarios o Braço,
Bracinho, Flores, Grota
Funda e Mamas.
Todos esses rios ba

nham os vales que tra
zem os seus respetivos
nomes.

Não existem lagoas
dignas de menção.

.
.

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

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

Material Escola.r
rern sempre em srok
LIVRARIA AVENIDA

Novo Az da Aviação'

111111111111111111"
o capitão Ro·

bert Johnson, pi-
loto de caça' nor-

te-americano, 'j á
derrubou 27 avi

õesalemães, igua
lando aSSIm o

"record" estabe

lecido pelo Ma

jorRichard Bong,
que é considera-

•

do o melhor pi-
loto no teatro de

guerra do Paci

fico.

(Foto da In

, ter-Americana)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguâdo Sul, 29 de Julho de 1944 4a. pagína

Attesto �or ser verdade, e

a bem da humanidade sofre

dora, que o Peitoral de An.
Arnoldo Gessner e A- gico Pelotense é um espe-dele Ganske, cilicu poderoso no seu ge.Ele, solteiro, lavrador, [lera para a cura de tosses,domiciliado e residente constipações e bronchites. e

rieste distrito, com trinta e como tal tenho sempre em- De ordem do Snr, Co
cinco anos de idade, nas- pregado o Peitoral de Angi- letor, torno publico' que
cido em Jaraguá do Sul, co Pelotense nas enterrnida- no decorrer do presente
neste Estado, em treze de des das pessoas de minha mez de Julho, procede-se
maio de mil novecentos e casa, colhendo sempre óti- nesta Coletoria, a arre
e 'nove, filho legitimo de mo resultado. E como tribu- cadação do imposto aci
Artur Gessner e' Linda to ao mérito do Peitoral de ma, relativo ao primeiro
Eger Gessner, jd faleci- Angico Pelotense passo o semestre do exercício em
dos.: Ela, solteira, de pro- presente, que assino satistei- curso.

Iareguä do Sul, 26 de Julho de 1944 fissão domestica, domicí- to. Pelotas. Os que deixarem de
Hari Hauk e Loni E- liada el residente neste JOAQUIM KRAEMER pagar no praso marca-

o Escrivão - NEY FRANCO ger. distrito, com trinta e um. do, poderão satisfazei-o
Ele, solteiro ferreiro, anos de idade, nascida Confirmo es�es attestad�s. no proximo -mez de A-

������������__��__����������������' em Jaraguá do Sul, em D�E.L .. Ferrplr� de

A���jgostocomamulta de20·/.;
primeiro de agosto de (FIrma reconhecida), findo o qual serão ex-

a mil novecentos e doze, fi- L' d 26 de
traidos as respetivas cer-

lha legitima de Fritz Gans-: ,Icença N. 5 I I e tidões de dividas para
ke e Maria Wolter Gans- Malço, de 1906

. ter logar a cobrança
ke, domiciliados e resl- DeposIta geral:-. Laboratono executiva.
dentes nesre distrito. Peitoral de .Anglco pelotense Coletoria Estadual de
Corupá, 24 de julho de .Pelotas - RIO G, do Sul Jaraguá do Sul, 1 de

1944. Vende-se em toda a Parte Jolho, de 1944.

Apresentaram G� doeu- HELEODORO BORGES
mentes exigidos pela lei. FRACOS E ANI!MICOS r Escrivão
Si alguem souber de al- Tomem I, '

gum impedimento. oponha. VINHO CREOSOTADO
o na forma da lei

-

.. S I L V E I R A ••

Lavro o presente para ••prtpa- ,..:
ser afixado no legar do To....
costume.

WALDEMAR LUZ Re.fri.do.
Bronquit••
Elcrofulo••

\ Edital 'de Juri Rooistro Ci�il
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Iaraguã do Sul, Estado de ôanra
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.-

Faz Saber aos que o presente edital de juri,
com o prazo de trinta dias virem, ou dele conheci
mento tiverem, que, havêndo sido designado o dia
28 de Agosto proximo vindouro, as 11 horas da ma-
nhã, para ter lugar a õa. sessão ordinária do Tríbu- Artur Krüger e Laura
nal do [uri desta comarca, foram sorteados os se- de Souza Gomes.
guintes lurados que teem de servir na referida ses- Ele, solteiro, lavrador,
são: 1. Heinz Marquerd: 2. Germano Ehrnke; 5. Leo- domiciliado e residente
poldo Fiedler; 4. Luiz Gomes; 5. Curto Vasel: 6. Ber- nesre distrito, com dezoi
nardo H. da Silva; 7. Eleonora Neves; 8. Herbert to anos de idade, nasci
Schinzel; 9. Lothar Sonnenhohi; 10. Leopoldo [ans- do neste distrito em vin
sen; 11. Anselmo Rocha; 12. Henrique Piazera;· 15 te e quatro de 'fevereiro
Eugenio Siedschlag; 14, Martinho Soares; 15. Pro- de mil novecentos e vin
copio P. Lima; 16. Waldenrar Doubrava; 17. João' te e cinco. filho de Hen
Emmendoerfer; 18. Leopoldo A. Gerent; 19. Mano rique Krüger e Ida ßese
Nicohní: 20. Eusebio Nunes; 21. Oscar Meister. A ke, domiciliados e resi
todos os quais e a cada um de per sl os convida dentes neste distrito. Ela,
a comparecer na sala das audiencias deste Juizo, no solteira, de profissão do
Edifício do Forum, no dia, e hora acima menciona- rnesrica, domiciliada e re
dos, sob pena de multa de cr$ 100,00. Faz saber sidente nesre 'distrito, com
rnais que na referida sessão serão julgados os réos, dezeseis anos de idade,
cujos processos se prepararem 'em ternpo. E para nascida nesre distrito em
que chegue a notlcia ao conhecimento de todos se dois de junho. de mil no
passou o presente edital que será afixado no lugar vecentos e vinte e oito,de costume, as portas do Forum, e publicado pelo filha ilegitima de Deolín
jornal "Correio do Povo", que se edita nesta cidade. da de Souza Gomes, do
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do 'Sul, miciliada e residente nes
aos vinte e seis dlas do mês de Julho do ano de re distrito e de pai in
mil novecenros e quarenta e quatro. Eu, Ney Fran- cognito.
co, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereira 0- Corupá 19/7/1944liveira-Juiz de Direito-Está conforme o original, do
que dou fé.

WALDEMAR LUZ, ofi
cial do Registo Civil do
Distrito de Corupá. Muni
cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

EDITAL N.' 777

EDITAL N. 778

5x1

•

Fabrica de Moveis EstoCados "

"CRUZEIRO"
Procure transformar �m'��� seu lar num maravilhoso

e el,:_gante mundo, cheio [dl �� !:1l de encantos, beleza e
.. elegância, usando os "maravilhosos e rnodernos

mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,dormitórios completos, salas de jantar, cópas e cosínhas, etc., da
Fabrica de Móveis CRUZEIRO,

fabricados em Jaraguá do Sul
•

, I
,

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

FONE45

I domiciliado e residente
nesre distrito, com vinte e
cinco anos de idade, nas
cido em Iolnvllle, neste
Estado, em seis de maio
de mil novecenros e de
zenove, filho, legitimo de
José Hauk e Antonia Hauk,
domiciliados e residentes
nesre distrito. Ela, soltei
ra, de profissão domesti
ca, domiciliada e residen
te neste distrito, com de
zeseis anos de idade, nas
cida neste distrito em de
zoito de junho de mil no
vecenros e vinte e oito,
filha iJ.egitima de Eugenio
Eger e Agues Fietz, do
miciliados e residentes
nesre distrito..
Corupá, 21 de iulho de

1944.

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

pre com reQonhe-1cidas e incontesta-
veis vantagens
Eu, abaixo assinado, attes

ia, a bem da humanidade,
que tenho um filho que so
fria a mais de 4 anos, de
uma bronchite asmática, e

foi radicalmente curado pell)
maravilhoso remédio PEITO.
RAL DE ANGICO PELO
TENSE - Serra dos Tapes,
JOAQUIM rosé DA C�UZ.

.

;

L!�lIILjit1;�:;J
É UMA DOENÇA aRAV!SSIMA
MU�TO ,.ERIG,OSA PARA It FA
MÍLIA E "ARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO DtSSE aRANOE FLAGELO

USE o

REUMATISM.
ESCRÓFULAS
ESPINHAS

F!STULAJI

ÚLClEft_

IECZEMU

FERIDA.

DARTRO.

MANCHA.

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 5!i ANOS

VENDE-!le EM TÔOA �ARTE .

EDITAL N. 779 Edital·
IMPOSTO SOBRE TA
BACOS E DIRIVADOS

.

E SOBRE BEBIDAS
ALCOOLICAS

Escrivão

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

C�oeolotes e Prolioées
das melhores fabricas do
país, sempre'[a venda na

Casa Real
defronte o eine Buhr
i ·· ••••••····•···•··•···· .. ••· .. · .

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

Conv.lescenç••
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDI!.

CLUBE HIPICO

a ßoooeiem Desto' fol�o

"JARAGUA"
Programa Oficial - para o dia 30 de Julho ' de 1944

-

o 00 00 ... �

I
CD � o 'OCI

::s- ...... �� PROVA � ......

ANIMAIS 00 C'<S PÊLO � PROPRIET ÁRIO S
\ MOVIMENTOS

� / CD .... �.< ::s
P-.

...
�P-. ...... � =r:n Co.) 1Jl

\ I

As 14 horas 1 1
2 L I P O 58 1 Zaino 1/4 Bruno Besecke' Vencedor

............................................. _-_ ... _--.

1 3 ,

300 metros 2 4 VALENTE 52 2 1/4 Carlos Hass
2°. colocado

.--_ ..... _ .......... __ .......... - ........ _ ....... - ..

"
-to./ -

. Simples __ .......... __ .. ___ .. ____ .. __ .. __ .�_ .. _ ............... _ .. _ ...Dotações 3 { 3 B U G R E 54 3 1/4 Alexandre Haake2 "

4 . Dupla . .. - ........ __ ......................... _ .................... - ...

Cr$ 500,00 e 100,00 4
3-4

MIMOSA 60 4 Gateada - João Emmendoerfer
Tempo""

............... - ............ __ ... - ........ __ ._ ......_._o.

As 16 horas
Vencedor1 12 G A L () 50 1 Rosilho 1/2' Artur Reif ............. _ ... �-_ ................. _ .. - .................

300 metros
• 2° . colocadö2°. ._._----_ .............. - ..... _ ............... _ ......

Dotações r 2 13 P I N G O 50 2 Zaino 1/2 Ernesto Czerniewicz

Dupla .......... _._.- ....... _._ ........ _. __ ... _ .. _-_ ... _-_ .... ' ...... _.

Cd 1.500,00 e 3 23 B L E C K E 35 3 Zaina 1/2 Max FiedlerCd 500,00 Tempo .. __ ...... _ ........ _ .. _ ................... _- ...... _ .. - ....... _ .

..

O A's 17 horCJs
- 1 DOURADO 60 1 Tostado 3/4 Sa.raiva Ferreira Vencedor

........................ _ ....... _ .............. _ ............ ,

• 500 metros �
-

., , 2°. colocado.
Dotação ...................................... _ .. _ .... _.- ..

G ,

2 PERIQUITO 55 2 Zaino 5/4 Emilio Martins
a Tempo

.

Cr$ 10J)00,00 ... __ .... _.- .. _ ........... _ .. -. __ ., .............. ----- .........

,

""

,

-

Aguardarse, além dos pareos e do desalio acima, diversas corridas de desalio para ás 1 O e 11 horas
.

da manhã, que estão em· vésperas de ser atadas
I

(

\
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JrrefeRt'llllra lWllllIDlRCRlDan dIe_
JJaragllll2l dIo §lllln

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
25/6/1944.

7464 - João da Silva Neves: - Requer licença
pera construir um xiqueiro nos fundos de sua pro
príedede a Rua Pres Epitacio pessôa, 554 mediante
assinatura de termo de promessa A viste da infor
mação como requer.-

dia 26/6/44

dia 50/6/44
7487 - Mário Tavares da Cunha Nelio - Brasi

leiro, requer redução de imposto de um terreno per
tencentz a R. Walderem, em cujo terreno esta estala
do um Campo de Ténis, sito a Rua Cei ProcopioGomes de Oliveira nésra cidade. A viste da infor
mação como requer.-

dia 4/7/44
7484 - Antônio Langer - Brasileiro requer trans

íerencíe de imposto de um terreno adquirido de Ali
ce e Anita Langer, com área de 25.600 mt2. a estra
da Rio Novo em Corupé.- A vísra da informação)
como requer.

....7491 - Harry Grubba - Brasileiro requer baixa
de imposto de Ind. e Profissão como Dentista, em

Corupá Idem idem idem.
7492 - Heinz Haack - Brasileiro requer baixa

de imposto de Ind. e Profissão pare 2°. semestre de
um botequim situado em Corupé, Idem idem idem.

7495 - Ervim Karsten - Brastleíro requer baixa
de imposto de Ind. e Profissão 2°. semestre para a
Fabrica de anlagern em Corupá Idem idem idem.

7482 - Alvíne Gessner - Brasllera requer trens
ferencia de imposto de um terreno adquirido de Ma-
ria S. Zschka, com área de 12.500 mt2. a estrada
Izabel, em Corupá. Idem idem idem.

7485 - Estefano Zipf - Brasileiro, requer baixa
de imposto de Ind. e Profissão de um botequim si
tuado estrada Izabél em Corupá. Idem idem idem

7497 - Rudolfo Hasse - Brasileiro requer trens
ferencia de imposto de um terreno vendido á Agus-
to T. W. Becker, com área de 17.816 mt2. a Rua
Benjamin Consranr nésta cidade: Idem idem idem.

7499 - Eugenio Fischer - Brasileiro requer
transferencia de imposto de um terreno vendido á
Alfredo Heidorn. com área de 2.500 mt2. a Rua Deo-I ..i. doro edificado com uma casa de material. Idem idem.�� 7494 - Adão Witrowski - Brasileiro requer trans
ferencia de imposto de um terreno adquirido de Ja-
cob José Martins, com área de 209.500 mt2. a estra-
da Martins. Idem idem idem.

7495 - Frederico Hasse - Brasileiro requer trans
ferencia de imposto de um terreno vendido á Ma-:cHindelmeyer, com área de 2.786 mt2. estrada hapo
cuzinho. Idem, idem idem.

7496 - Otto Klein - Brasileiro requer transfe
rencia de imposto de um terreno vendido á Domin
gos Hilleshein. cõm área de 150.000 mt2. a estrada
Rib. Molha. Idem idem idem.

7445 - Joaquim PiazeJ'a - requer alvará de 'habi
te-se em sua casa sito a Rua Padre Franke 115.
Idem idem idem.

7444 - Germano Enke - Brasileiro requer alvará
de habite-se em duas salas de sua casa a Rua, Preso
E. Pensoa, 242. Idem idem idem.

7488 - Maria Loggo - requer alvará de habite
se parte de sua casa a Rua Marechal Deodoro, 451.
Idem idem. idem.

Secretaria da Prefeitura'Municipal de Jaraguádo Sul, 5-7-44.

��. LUIZ GOMES - Secretario

Anunciem nesta folha

Decreto-lei
/

N.
° Prefeito Municipal Iaragué do Sul, ne

conformidade do disposto no atroo tem I,
decreto-lei 1-202, de 8 de abril de 1959.

DECRETA

Art>, 1°:-Ficam elevados, a partir de 1°. de Ju
lho do corrente ano. pera o padrão «J», do QUA
DRO-UNICO do Municipio, os vencimentos do A
gente Estatisrtce.

Arrv. 2°:- Compete ao Agênte Municipal de Es
tatística, percorrer toda a área de sua jurisdição duas
vezes' no minimo por ano, com díeríe e transporre7472�- Francisco Moretti - requer licença pera pagos pela Prefeitura..

\ .construção de um meusuléo na sepultura de Antonio Art. 5. _ O titulo do funcionário, cujos venciM. Morretti, inhumado no Cemiterio municipal de
mentes foram 'elevados, será apostllado pelo Sec reestrada Poço d' Antas. A vísra da Informação como tário da Prefeitura.requer: -

Art. 4. Este decreto-lei. entrará em vigor na7467 - Faustino Piazera.- req�er transferencia �e data de sua públicação, revogadas as disposiçõesimposto de um terreno yendldo ,a W. Weege & Cia.
em contrario. •Lrda. a estrada Iaregué corri area de 4.620 mt2. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 10. deIdem idem idem. .

I Julho
de 1944.

.

,468 � Estevarn Zimermann - .�rasileiro req�er as.) TEN. LEÔNIDAS C. HERBSTERtransferencia de um terreno adquirldo de ôervíta
Prefeito-MunicipalMachado Rocha e filhos, com área de 117.500 mt2.

.

_estrada Itapoucú-Hansa. Idem idem idem.
. 7466 - Faustino Piazera - Brasileiro requer,transferencia de imposto de um terreno vendido á

�'\ Helga Thornann, com área de 1.500 mt2. a estrada
;'If Iaragué Idem idem idem.

7456 - Domingos Reck. Ir. - Brasileiro requerBaixa imposto de indo e Profissão de compras de
melado e cana, como fazer pera terceiro de s/ engenho Central de aguardente. Idem idem idem.

7469 - Faustino Piazera - Brasileiro requer trensferencia de imposto de um terreno. vendido á Henri
que Roeder, com área de 10.000 mt2. a estrada Iara-
gué . .Idern idem idem.

.

7471 - Adolfo Menell . Brasileiro requer franste
rencia de imposto de um terreno vendido á Fidellis
Voltolini com área de 150.000 mt2. a estrada Ribei
rão Cavallo. Idem idem idem.

r�rtaria a� 1. n� Jul�� 'n� 1�441c ASA
=================================

O Pa raiso das SEDAS e

TEOIDOS FINOS -

DESIGNAR:
° funcionário João da Silva Neves, para interi
namente trabalhar na Agência de Estatistica, PADRÕES EXCLUSIVOS _ ESTAMPARIA :w:0-como auxiliar do respectivo Agênte.

DERNA E VARIADISSIMA _ SEDAS LISAS DEADMITIR: TODOS OS PREÇOSOctavio Ddnna, para como extra-rlUmerário-
mensalista, exercer na Escola Isolada «General

.----------------------------------------�Ozorio», a função de j)rofessor auxiliar, com

I D-. Lu"Cl-O Co- ..e
.....

ao salário de Cr$ 150,00, correndo a despeza.a- .a- ..
-

por conta da dotação 5. 50. 5, do orçamento ADVO GA\.DOvigênte.

Decrete-lei n.124
.

Cria função gratificada de Inspetor Escolar.
O Prefeito Municipal de [aragué do Sul, na

conformidade do disposto no art=. 12, item I, do
Decreto-lei n". 1.202. de 8 de abril de 1959,

DECRETA

Arto. 1°: Fica criada a função gratificada de
Inspetor Escolar que sera exercida por professor, de
livre escolha do Prefeito, mediante a gratificação
mensal de Cr$ 500,00 (trezentos cruzeiros).

Art>. 2° As atribuições do Inspetor Escolar,
bem como o processo de ispeção serão regidos pela
legislação "Estadual vigente.

Arrv. 5°. Este decreto-lei, entrará em vigor na
data de sua públicação, revogadas as disposições
em contrario.

Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul. 1°. de
Julho de 1944.

AS) Tenente Leônldas C. Hérbster.
Prefeito Municipal.

l[))e�retQ1) �e no JJill1mtn @ �e
1944

O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, resolve
Nomear:- .,

De acôrdo com o arto. 15, item 1- do Decreto
lei n-. 700 de 28 dê Outubro de 1942;

Clernaneeau . do Amaral e Silva, pare exercer o car
go de Professor padrão «B», do QUADRO-UNICOdo Municipio, para a escola Isolada de Jararaca.

. Comunique-se
AS) Tenente Leônidas '

C. Herbster
Prefeito Municipal.

O Prefeito Municipal de Iaragua <!o Sul. resolve
DESIGNAR:

Clemenceau do Amaral e Silva, professor pa
drão «B» do Quadro-Unico do Município, pera
exercer a função gratificada de lnsperór Escolör.

TRANSFERIR: .

Transfere Ex"Ofício, a complementarist� Maria
Henck,' da Escola «PRINCEZA IZABEL», de
PEDRA Amó!ar-Alto, para a Escola «DARCI
VARGAS», em GROTA--FUNDA.

Comunique-se
AS). Tenente Leônidas C. Herbster

Prefeito Municipal.

��m�an�ia �acionaf �e �e�uro� I�iran�a
AGENTES LOCAIS

A Comgpcial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

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 a todos os
.

que o presente edital
de primeira praça, com o pra.zo de trinta \30) dias
virem ou lifele conhecimento tiverem; que findo es
se' prazo, há de ser arrematado. por q�em mais der
e maior lance oferecer, no próximo dia 22 de A
gosto. as 11 horas da manhã, o bem penhorado a

Carlos Kloppel, na executiva fiscal que move a Fa
zenda Estadoal a saber: Um' terreno sito nesta
comarca á Estrada Três Rios do Norte, fazendo,

.

na mesma Estrada, travessão dos fundos com ter
ras. digo, frente nas terras de \yilIy Badtke, tun
dos com terras de José Nícoluzzi. entre terras de
Besecke e as de Ignacio Wasch, com a area de
30.349 1/26 metros quadrados, avaliado em er. $
70000 (setecentos. crdzeiros) cujo bem constante do
aut� de Penhora 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 á er. $
700,00, para pagamento dos imposto.s devidos á Fa
zenda Estadoal Assim será o referido bem arre
matado por quem mais der e maior lance ofere
cer no dia hor a e lugar acima mencionados, podel�do o m�smo ser examinado por quem interes
se tiver, á Estrada Três Rios do

.
Norte, onde se

acha localisado dito bem. E para que chegue a
noticia ao conhecimento de todos. se passou o pre
sente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado pela imprensa local. Dado e. passa.donesta cidade de Jaraguá do Sul, aos qumze dias
do mês de julho de mil novecentos e quarenta ·e

quatro. - Eu, Ney Franco, Es?rivão 0. subscrev.i (assinado) Ary Pereira Oliveira - JUIZ de Direito.
Está conforme o original, do que dou fé

Jaraguá do Sul, 15 de Julho de 1944
Escrivão - NEY FRANCO3xl

�I � ....

All))(()) ]Lf· lHIlE Il�JML §ClHIlUuz IE
RUA RIO B�ANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

FABRICA DE MÓVEIS EM GERAL
DO MAIS SIMPLES AO MAIS

FINO ACABAMENTO

Fornece tambern cadeiras tipo
c:c:Zfi p p e r e r,,-

,..., �

Vende-se um terre
no com casa de ma
terial ranchos e estre

barias boas, tudo em perfeito estado. Junto 49 mor
gos de rerre pare -roseíras e outras plantações, Si
tuado na Estrada Nova Iaragué-Nereu Ramos (Re
torcida) 5 kilometros da Estação de Iaragué.

Tratar com o proprietário FRANCISCO PEG
GÁU ou BERTOLDO HO�T.

Vende-se

BYLAARDT

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

BYLAARDTC A S'A
RUA DO DRIl'{CIPE - J O I N V I L E

Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba
lhista, Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislaçãosôbre 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 Y I L l E - Rua. Dito Boehm M. 210 - Fone 333.

Na-o comprem' MALHAS, MEIAS PYJAS
• MAS, CUECAS, LOUÇA-

E BRINQUEDOS
sem primeiro verificar os preços d�stes

artigos na casa'

Erico Bruhns - JHrH�UÚ �O Sul
RUA €EL. ÉMILIO' JOURDAN N. 62

.

I

.

.!!

.

,

.

.'
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�Locais�
OO� �OO

Artur Müller, Oficial do Re

gisto Civil do 1°. Distrito da
Comarca de )araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,

Brusque

Falecimento Turf.
Chamamos a atenção .

dos leitores para a publí- .

cação sobre as corridas

que amanhã reálisa a .

Soco Hipica de Jaraguá .

e que. vai inserta em

Ioutra parte.

João O. Müller Carlos Schwanke
Em dias da semana

passada faleceu em sua

residencia, a estrada

do Itapocú, o ancião Frede
rico Engelmann, pai dos
Snrs. Frederico, Jorge e

Walter Engelmann, a

A Comissão (je Abas- quem apresentamos nos-

ecimento do Estado a- sos pesames.
caba de determinar as - Noivado _

agencias de estatisticas Com a senhorita Ira-
municipais, proceda com cema Müller, dileta filha

úrgencía
'

ao recensea- do casal João-Madalena
mento do gado bovino. Müller, contratou casa

Dando cumprimento a mento o Sr Guilherme
essa ordem foi o serviço Schwanke, comerciaria
miciado e deverá ser em Rio do Testo.

'

ultimado dentro de 20
_ Casamentos _

faz saber que compareceram

dias.
no cartório exibindo os documen-

Recomendamos a todos
-Sabado passado rea- tos exigidos pela lei afim de se

II'SOU se o enlace matrí habilitarem para casar-se:

os proprietarios que a-
-

-

tendam com presteza e
monial do Sr. Otaviano EDITAL N. 1382
Uber com a senhorita

fidelidade aos agentes Teresa Maria Ferrazza,
Alvaro Hering e Ceci-

encarregados desse ser- lia Hardt.

viço pois alem de' tra- filha do casal Narciso EI b '1' lt
.

- Dorotea Ferrazza. e, rasi erro, so ei-

tar-se de medida' ímpre- ro, comerciário, nascido

,cindivel para o abaste-
- Hoje realísar-se-ão

'em municipio de Rio do

cimento, os que se ne- \
os casame_ntos dos ��e� Sul em 27 de Junho do

garem ou de qualquer
'nhores �oao Gonçalx es, ano de 1922, domiciliado

forma dííícultarem a co- d.� A�UJ.O c�f a tSenhdo e residente no municí

leta de dados íícam su- rI. a arIa. I ves re a
pio de Rio do Sul no lu

jeitos a pesadas mu1tas SIlva, AlVIm M.arquar�t gar Matador, sendo filho

e até serem detidos. O �om t
a senhorlt� dE�It legitimo de Willy Hering

recenseamento somente
ors mann p e u o .0 e de Elisa Hering.

atinge aos que tiverem fO;h��r �o� a senhorí-
Ela, brasileira, soltei-

mais de 10 cabesas de a n a or an.
ra, domestica, nascida

gado. A n i ver s a r i o s em Blumenau em 2 de

\,
• N dí 25 d t Abril do ano de t918. do-

Dr. A r q u rm e des o ra o correu e
miciliada e residente

D t
passou mais um aniver-

nesta cidade de Jara-
an as. sario natalicio de dona

guá do Sul, sendo filha
Onélía Horst, digna con-

Por áto de 19 do cor- sorte do sr. Roberto legitima de Carl Hardt e

rente, da sr. lnterventor Horst, proprietario da de Adele Fiseber.

Federal, foi. nomeado Farmacia Nova. Jaraguá do Sul

Delegado Auxiliar de Hontem fêz anos dona
20-7-44

Policia para este muní- Alice Dipold, esposa do Arnoldo Manes e de Ma-

cípío o dr. Arquimedes sr, Alvaro Dipold, resí- EDITÁL' N. 1383 ria Manes.

Dantas. dente em São Francisco. Leopoldo Veloso e Ro- Ela, brasileira, saltei-

A nova autoridade No dia 26 fez anos
sa Pedri. ra, domestica, nascida

policial já assumiu o
o Sr. João Neves Iuncío- Ele, solteiro, brasíleí- em Arozeira, em 6 de

exercicio desse cargo nario da Prefeitura Mu- ro, lavrador, nascido em Julho do ano de 1920,
em data de 24 do cor- nicipal. Jaraguá do Sul, em 23 domiciliada e .residente

rente. A 25 completou. seu
de Setembro do ano de

I
neste distrito em Pedras

O «Correio. do Povo» natalicio a Sra. Marilia 1915, domiciliado e resí- Brancas, sendo filha de

deseja uma feliz estadia Crespo filha do Sr. João dente neste distrito em Albino TeciUa e Maria

em nosso municipio. e de sua esposa D. Ane- Itapocusinho, sendo Ií- Negrí' Tecilla.
.

sia W. -Crespo e con-
lho qe P�nciano Veloso I Jaraguá do Sul

sorte do tenente Fran- e de MarIa. V_. Veloso.. - 21-7-44 .....

cisco Grandinetti atual- Ela, brasI�elra, sol�eI- I
mente residindo' em ra, domestica, nascida I

Blumenau.
em Jaraguá �o Sul, em

Deflui a data aníver- 20 de FevereIr.o . �o ano

saria da menína Silvia I de
.

1920, domlcIII�da. e

Horst, ,filha do Sr. Rober- residente ne�te distrito,

to M. Horst, �m Itapocusínho, senßo
Segunda-Ieíra proxíma filha de Ma�oel P�dri e

comemora seu aníversa- de Ana Pretí Pedrí,

rio a exma. Sra. Wanda Jaraguá do Sul

da Costa, digna' espo-
20-7-44

sa do Sr. Manoel F. da
Costa comerciante, re

sidente em Itapocusinho.

e
e

Anna E. SchwankeMadalena D. Müller

Recenseamento

gado.
,Participam o contrato de casamento dos seus Iílhos..

Maria Iracema Müiler e Augusto Guilherme Schwanke

IRACEMA e GUILHERME

Noivos

22/7/1944...Jaraguá do Sul

Soeiedade
@ó'§> ��"",,'_� El@il!J!__�1!1IiS

Independenc a Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

Esporte CILJbe CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

A Soco Independencia
E. C. de Ano Bom

(Corupá) Hoje, dia 29
do corrente, promoverá
um Baile Beneficiente,
em beneficio do Hospi
tal Jesús de Nazare, a

ser construido naquele
Distrito.

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-'RAIOS x-
Diretor Médico do Hospital "Säo José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

_�@il!J!@il!J!�@!i!!l2iilõIl§!i!il@!8@1§11�@il!J!@6_I!lII'!Ii�_

E GARGANTA DO I.:.:AMIN
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
:: \ ::

g «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii

1l _ ..Joinville - ii
::

::

::::�}:;,,:;..:,;,.:.
::,:...::...

..
", ':.

..�::::

Sub-delegado de
Corupá.

Foi noineado sub-dele

gado de policia de Co

rupá e já assumiu o res

petivo cargo o sr. Tri
neu Catarina dos Santos.

i

Escritorio : Mal. Ot-'cdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

EDITAL N. 1385
Paulo Frederico Au

gusto Lange e ElIa Böing
Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador, nascido em

Jaraguá do Sul aos 3 de
Fevereiro do ano de 1924,
domiciliado e residente

FERR'ARIA

Fabricação de Ferramentas Agrícolas:

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Dr. Priamo do
Amaral e Silva.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

neste distrito em Itapo- J A R A G U Á
cusinho, sendo filho Ie-I :::::" ' r;::::

gitimo dos lavradores ::�
, ::

Rodolfo Lange e de Frie -

���m�m�� �����m�������m;�����:;;�����m���� �������mm�mmm��;����!��m���mmm����!m�!!�����!m�m
da Ziels Lange.
Ela, br'asileira, soltei

ra, lavradora, nascida

em Jaraguá 9,0 Sul aos
23 de Setembro do ano

de 1925, domiciliada e

residente no municipio
de Joinville, no lugar !mmm�����!!����������!�����m�E!m!��!�����::::::::�!�m!!mm���!������m�mm!�m�;�!!!!!�!!�����!�!��m

Estrada Schroeder, sen

do filha legitima dos la
vradores Henrique Böing
e de Paulina Bosse Böing.

,

Jaraguá do Sul
24-7-44

* O X �'L*

-,
Trascorreu no dia 24

do corrente o aniversa

rio natalicio do nosso

presado amigo Dr. Pría
mo do Amaral e Silva,
ilustre Promotor Publico
desta Comarca.

'
-

Registramos com pra
ser essa data e, ao ani

versariante, que aqui
soube grangear tantas

EDITAL: N. 1384
Hermenegildo Manes e

Paulina Tecilla.

Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador, nascido em

Guaramirim, em 23 de
Junho do ano de 1923,
domiciliado e residente
neste distrito em Río
Molha, sendo filho de

Dr.' LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADOamizades pelo seu cor

reto proceder no eleva
do cargo que exerce e

pelo cavalheirismo, apre
sentamos, embora tardia
mente, o nosso abraço
de felicitações.

BLENORRAGIA'e males das
VIAS U RI NÁRIAS, R I NS' E BEXIGA

-F' .

I b

�-
, que' , o 9 o ,o m .. . 1 z

Um tratamento poderoso das moléstias da� vias uri,ná- �,

rias (ambos os sexos) e das doenças dos Rms e B�x,ga, '

"

é realizado eficazmente pelo OXYL, que por meio de � , l '-

seis�.�=.o" solúveís o., diretcmente ncr uretrc, ,����Não ofende o estômago, cuxílío a exlinçao dos �orn- cY(fj I �
mentos agudos ou crônicos em ambos os sexos. evitem-

do todas as consequências, �omo dores !las pernas, tor-

nozelos inchados, perda do vlg"!r, reu,!,qhsI�l.O,pontcdcs, . • _.

tonteiras, olhos empapuçados. incontínênoío na ur�n,<;t. crcídês, ordêncíc. per
turbações na bexiga. Não encontranc!0 nas Fcrmécícrs e Droganas escreva

ao Depositário. Caixa PostallB74
- �ao Paulo. MODO DE USAR NA BULA

QU�TRO DRAGEAS AO DloA

PETIDlll1I
IIIR'I[DIR'riAt�[DRf1

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCÕES DO

COURO CABELUDO.

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. I

,ARTUR MÜLLER, Oficial

TÓNI<:O CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

o SABÃO

UVirgem Espaclclldcde"
,

.

da elA. WETZEL INDUSTRIIAL - Joinvile (Marca Registrada) �ta-ßÄ� '!IRef""
•••

, ESPECIALIDADE
/

,

NÃO DEVE FALTAR EM OASA ALGUMAI

I
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