
malfadada administração.
Em 1930 estava termi

nada a construção da
usina de Bracínho, sen

do instaladas 2 turbinas
com 7.000 P. S. que po
deriam ser elevados .até
30.500 cavalos - motor,

TELEfONE N0. \ 39 conforme calculo do en

���������������������������������������������������������� genheiro construtor.

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL Sabado, 5 de Agosto de 1944 Sta. Catarina N. 1,235 A sua barragem podia
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�-

conter 70.000 m3 de a

gua, tendo a' primitiva
queda a altura de 310
metros.
Alem de Joinville, a

Empresul éra detentora
da concessão de ener

gia para São Bento e

Mafra, tendo, porem, não
sómente no primeiro dós
municipios, como nos

outros, suas usinas pro
prias.
Com a chegada de

Engels, começou a em

presa a dilatar mais as

suas linhas e a suprimir
as pequenas usinas, sem
aumentar a potencialida
de da usina de Bracinho.
Passou assim a fornecer
Jaraguá, Paraty, São
Francisco, Campo Ale

gre, Itoupava, Lapa,
Campo Tenente e ulti
mamente Canoinhas, a

lem das localidade in
termediarias, o interior,
e a parte que devia dar
a Blumenau pelo' ferne
cimento de Tijucas e

Nova Trento, tambem
Enormes av anexados a sua rêde.

ões de tran spor- EngeIe, queria ter, 'de

te aterram, cons- baixo de seu absoluto
cotrole toda essa vasta

tanternente. na zona, Deus sabe com

França, condu- que intuitos. Foi dentro

zindo reforços
de seus funcionarios que
ele encontrou a Ramuz

norte-americanos e o Japp, que com ele

para o presse-
foram condenados por
espionagem.

guimento da lu. Emquanto a empresa
ta contra os na- ia aumentando a rede de

distribuição, ele e seus

comparsas nunca pensa
ram em suprir a reser

va de agua em Bracinho

pois só lhes interessava

_____________•
� \

uma grande renda para
pagar as suas orgias e

os juros dos seus pa
trões na Alemanha. (A
Empresul sómente distri.
buiu dividendo depois
que o governo nomeou
lhe um interventor).
Hoje, as industrias de

Joinville e Jaraguá so

frem o resultado daque
la imprevidente e mal
fadada admínístração.
Não sabemos até quan

do, e até que ponto ain
da poderá ir a estiagem,
mas o que é incontesta
vel, é que são enormes

os prejuízos que a falta
de energia esta dando a

economia do Estado de
Santa Catarina, especial
mente agora, quando de
viamos .produzír o maís
possiveI.
Fica assim registado,

no rasto de sangue dos
nossos patrícios mortos

pela espionagem de En
gels, mais esse crime
contra a economia des
ta zona.

frentes, como se estives- Dizem os jornais, Que mas o socorro veio tarde,

sem certos de que não um cidadão do ínte- Das queimaduras recebi

vale maís a pena lutar.. rior do nosso Estado, re- das, veio a falecer no

Os acontecimentos po-
solveu fazer uma via- mesmo dia.

liticos acentuam mais gem a Capital F ederal A estrada Itapocú, a se

ainda os prognosticos da transportando-se num nhora do opererio Celes

derrota Hitlerista. carro de bois, ja estan- tino Pereira, estava com

O Japão reforma o seu
do perto de Itararé. 'uma creacinha de 5 rne-

ministerio; a Filandia Até ai nada de novo, zes ao cólo proxlme ao

obriga o seu presidente pois cada louco com a fogão. Repentinamente re

a renunciar e procura
sua mania! ve um ataque e caiu, lar

discutir condições de ar-
Mas esse caboclo é gando a pequena que

misticio; a Turquia rom- venenoso, como diria o morreu carbonísede no

pe com o eixo; o fanfa- Jararaca. fogão onde caíra

rão hespanhol já quer
O que ele quer pro

ceder bases para ateris- var é que, �ssas noví-

gem:'de aviões aliados, dades, os veículos mo-

e o traidor LavaI man-, dernos, falham,
como Ia- O snr, Ministro da Jus-

Quando o barco co- vitorias dos exercitos de dou transferir boa soma
lharam a� bombas voa- tiça assinou a portaria de

meça a fazer agua, libertação, dão a impres- para a Argentina. doras, e ISSO seu:pre na Titulo Declaratório de Ci

os ratos começam 'a a- são nitida de que o fim Depois disso tudo aín- hora H, como estao, !am- dadão Brasileiro ao snr.

bandona-lo. do nazismo está proximo. do haverá quem creia bem, falhando, os milha- Angelo Rubini, industrial

Os acontecimentos nos Os orgulhosos solda- em bombas voadoras ou res de cavalos da Em- neste municipio.

diversos teatros da guer-I dos da Wermacht, de- na palavra do magico presul. . .

.

Vê-se asslrn, esse velho

ra, com as brilhantes bandam em todas as· Goebels? «O� auto�oveI� sem morador de Ieragué do
gasolina nao vao; as Sul, reconhecido possui-
bombas do façanhudo dor legal do titulo de bra
Hitler, não ganham a sileiro que ja sempre o

guerra, mas, os cavalos foi de coração.
da Empresul, que estão Ao s�nr. Angelo Rubini,

Aviadores nor- morrendo .p.or falta de .que aqui ja reside desde

te-Am er ic an o s agua, - dIZIa o Brede- 1896 e que já em 1901

O' d' t
'

.

rodes quando hontem exercia o cargo de Dele-
na hina, ian e c�mprava u�a vela; - gado de Policia apresen
de uma super- dao cabo das Indústrias». tamos nossos cumprimen-
fortaleza voado- Qual, se todos tíves- tos.

ra, planejando seI? o seu carri�ho. de ---,
--------

um "raid" con- ·bOlS, gemendo, eles Iam

D Brasl-lt J
- Ionge . . .

I O
ra O apao. _,� __

Estes aviões, Morreram queimadas o Tribunal de Segu-
os mais podero- rança Nacional conde-

sos bombardeiros A semana passada pe- nou a ummês deprísão e

da atual guerra,
receram queimadas duas dez mil cruzeiros de

atacaram vigoro- creançes, Em Rio da Luz multa, por terem vendi-
uma filhinha de 2 anos do do assucar por preço

samente Yawata, colono Arnoldo ôchuen- superíor ao
-

do tabela
centro da indus- ke brincava proximo ao mento, os .comercíantes

tria de aço japo- montão de bagaço de ca- eatarínenses Antonio Ro

nesa. (Foto da ns que ardia, quando nele sa, Severino Duarte, Wal

Inter-Americana. caiu. Conseguiu escapar demiro Leite, João Kot-
Z·l'I.� . Ai n,

CAIXA POSTAL, 19 Díretor-responsavel :

Terra de Genie
que Trabalha . -

Já por varias vezes temos nos referido;
com base em depoimentos e opiniões ínsus

peitissimos de pessoas que nos merecem o

maior acatamento e respeito, sobre o desen
volvimento sempre crescente de Santa Cata

rina, no que concerne a todos os setores das
suas atividades, notadamente, no terreno da

produção manufatureira.
Nos ultimos cinco anos, foi tal essa ex

pansão que, deveras, surpreende e vai muito
além das previsões mais otimistas que já se

fizeram.
Um fato de suma importância, que vem

merec-endo todas as atenções e provocando os

mais justificados receios, o qual dia a dia se

vem agravando com enormes prejuizos para
toda a industria norte-catarinense, e conse

quentemente para toda a economia do Estado -

como seja a incapacidade de provêr todas as

necessidades do parque industrial
. norte cata

rinense da usina hídro-elétríca de Bracinho
vem confirmar de fórma exuberante, mais
uma vez o que de outras vezes e acima te

mos afirmado.
De tal forma aumentou o consumo de

energia nesta região, em virtude de se terem
instalado grande numero de novas fabricas, e

para esse fim se terem estendido as atuais

,linhas, que qualquer estiagem ímpossíbílítará
o fornecimento normal de força hidro-elétrica

para as nossos industrias.
Não temos duvidas em. afirmar que no

caso foi verificado ou falta de previsão ou

excesso de progresso.
Optamos pela última hipótese de vez que

. nos foi relatada a opinião de um dos enge
nheiros encarregados da construção da usina
do Bracinho, que desta fórma naquela época
se expressára: "isto é obra para o futuro, so.
mente as proximas gerações irão fazer uso de
todo o potencial desta fonte de energia hidro
elétrica.

Ora, em menos de quinze anos, a mesma

geração, vindo a sofrer as deliciencias de
uma obra destinada a prover as necessidades
de varias gerações, .segundo a predição de
um tecnico, é sinal evidente de que o surto
de progresso que atingiu á esta região, foi,
em verdade, imprevisivel.

Urge, portanto, e aqui falamos visando o _

panorama de todo o Estado de Santa Catari

na, tomar-se enérgicas providencias no sen

tido de que as fontes geradoras de energia
hídro-elétricas catarinenses, aumentem de po
tencialidade afim de que venham elas a acom

panhar e não a entravar o progresso de uma

terra de gente que trabalha.
M. T.

A R TU R M Ü L L E.R - Fundado em 1919

A EMPRESUL
Estamos sofrendo os efeitos da incapacidade
administrativa do espião Albrecht ' Engels.
Foi o CORREiO DO

POVO quem, em sua e

dicão de 28 de setembro
de 1935, apontava aos

brasileiros de boa fé, que
Albrecht Engels, hoje
condenado a morte como

espião nazista, tinha si
do escolhido a dedo, pe
la A. E. G. e o governo
alemão, para torturar os

nossos patricios. Nossa
acusação, fundamentada
em fatos que nunca pu
deram ser désmentidos
pelo celebre membro da
Gestapo, tiveram larga

repercussão no Estado, gia fornecida em Retor

pois ali, ja dízíam-s, que cida, e apontamos como

ele se naturalisara bra- ele éra solicito em subs
sileiro para melhor po- crever elevadas quantias
der servir seus patrões para o socorro de ínver
da Alemanha no e outros auxilios en-

Diziamos entre outras viados para a Alemanha

cousas, que o então di- e negava-se a Io-necer

retor-presidente da Em- um metro de arame para
presul, cobrava quasi o instalação da luz no gru
dobro pela energia for-I po escolar brasileiro.
necida a brasileiros pa- A situação angustiosa,
ra que esses não pudes' que a industria de Join
sem competir com seus ville e de toda a zona

patricios. Comprovamos servida pela empresa
os fatos com os talões esta passando agora,
de pagamento de ener- ainda é fruto daquela

Refer ços

zistas.
(Foto da Inter.

Americana)

Angelo Rubini

Pr�Pílrílndo' umd ·Ineurllío n�rl!í1

-x-

o sr. Presidente da
Republica baixou impor
tante. decreto referente
a locação I

de
_

imoveis
urbanos e ruraes.

Entre outras medidas
desse diploma legal, até
31 de Desembro de 1945,
não poderão ser altera
dos alugueis, nem serem

feitos despejos, a não
ser .que os inquilinos
faltem aos pagamentos,
ou o predio se destínal
ao uso do proprietario,
seus acendentes ou de
candentes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2a. pagína

Edital de 1a. preiçe,
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 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 proximo dia 22 de Agos
to, ás 10 horas da manhã, o' bem penhorado a

Paulo Kloppei, 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 Rada
ke,' travessão dos fundos com terras de José Ni-

EDITAL N., 1389 coluzzi, entre terras de Besecke e as de Ignacio
Bruno Walz e Alidia Wasch, com a area de 63.375 25/52 metros quadra-

Butske. dos, avaliado em cr.$ 1.5(;0,CO (um mil e quinheu-
Ele, brasileiro, solteiro, tos cruzeiros) cujo bem constante do auto de Pe

lavrador, nascido em es- nhora e auto de avaliação de folhas dos autos da
te distrito, em 27 de Agos- referida ação executiva, será levado em primeira
lo do ano de 1919, dorni- praça de venda e arrematação em hasta publica,
ciliado e residente em "pelo valor da avaliação, isto é, cr$ 1.500,00, para
Estrada ôchroeder, muni- pagamento dos impcstos devidos a Fazenda Esta

(Foto da In- cipio de Iolnville, sendo doaI. ASSIm será o referido bem arrematado por

ter-Americana) 'filho legitimo de Adolfo quem mais der e maior lance oferecer, no dia, ho-
Walz ede Clara V. Walz. ra fl lugar acima mencionados, podeddo o mesmo

Ela, brasileira, solteira, ser examinado por quem interesse tiver, no lugar'
lavradora, nascida em In- Três Rios do Norte. onde se acha localisado dito
daial ern 3 de Abril do .bern. E para que chegue a noticia ao conhecimento
ano' de 1925, domiciliada de todos, se passou o presente edital que será afi
e residente neste dlstrito xado no lugar de costume EI publicado pela im
no lugar Tres Rios, sen- prensa local. Dado e passado nesta cidade de Ja-

Artur Müller, Oficial do Re- do filha legitima de Wil- raguá do Sul, aos quinze dias do mês de Julho do
gisto Civil do 1°. Distrito da helm Butzke e de Ioaqui- ano de mil novecentos- e quarenta e/quatro. - Eu,Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil, na Butzke. Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary

Jaraguá do Sul Pereira Oliveira, Juiz de Direito - Está conforme o

1-8-44 original, do qU€l dou fé.
I Jaraguá do Sul, 15 de Julho de 1944 •

3x2 Escrivão - NEY FRANCO

Religiosa
Soldados cato-

.. licos que parti-
ciparam em uma

eerimonia religio-
sa para encomen

dar a Deus a

sorte de seus ca-

ma r a d as do
"front" beij ando
o anel de sua

illma. John .1.
Oantwell, Arcebis
po de Los Ange
les,

SÃO OS MELHORES
E MAIS BARATOS

Produto da:

Industria de Calçados
Gosch �Irrnãos SIA.

\
,

JARAGUA DO SUL
SANTA, OATARINA

Caixa Postal, 11--1-- 1-

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEOAS ROTATIVAS PARA' ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J, A R A G U Á
::::�.?-••�. te ,4fe:..... ,4, ,.:;:re eWe eWe e·e t'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � •••••••• t?:::

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

habilitarem para casar-se:

EDITAL N. 1586
Ferdinando Krueger e

Ida Soares.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nascido em Ja
raguá do S4l,

-

em 7 de
janeiro do ano de 1924,
domictliado e residente
neste distrito no lugar
Francisco de Paula, sen

do filhó dos lavradores
Ricardo Krueger e de Ma
ria Krueger.

-

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, nascida em Ja
raguá do Sul, em 29 de
janeiro do ano, de 1925,
domiciliada e residente
neste distrito no lugar
Francisco de Paula, sen

do filha legitima dos la
vradores Manoel José Soa
res e de Elza Lenz Soa-
res.

Iaragué do Sul
27--7-44

EDITAL N. 1388
Pracidio Furtado e Ma

ria Bassani.
Ele, solteiro. brasileiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente em Mafra, nasceu

em Curitibanos, em 12 de
Outubro do ano de 1916,

Emprêsa Sol Brasileira de 'Eletricidade SA,.
Matri,z: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)
I, '

_... • MGII••111I1In,. 1!lIGIII'A
.-aMIHE... EM E••eQUE�

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, -470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,
conjugadas com motores monofasicos- de 1/4 HP, Marca LILLA. ------.---

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,
servindo até 50 metros de profundidade.

Artlig«J)§ lEReírlic«J)§ uara '(Q), Rar
Sortimento completo e variado. de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá. com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz e força.

sende filho legitimo de I

Domingos Furtado de An
drade e de Prudencia Gui
marães Camargo,
Ela, braeíletra. solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, no
lugar Retorcida, nasceu

em Iaragué. do Sul em 20
de junho do ano de 1918,
sendo filha legitima de
Benedito Bassani e de

Candida Cecilia Bassäni.
Ieragué do Sul

29-7-44

EDITAL N. 1590
Bertoldo: Kluge e Allda

Geliert.

I
'

E!e, _brasileir? solteiro, C'ASA BY LAAR'DTreloloelro, nascido em es-
'

,

te distrito em 2 de Ab ri I
'

do ano de 1922, dornlcí- O Paraiso das SEDAS e

liado e residente neste TECIDOS FINOS --

distrito no lugar Garibal
di, sendo filho legitimo
de Iosé Kluge e de Berta
j. Kluge.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, nascida em Io
inville, em 26 de Dezem
bro do ano de 1922, do
miciliada e residente em

Ioinvílle, sendo filha le
gitima de Ricdrdo GelIert
e de Hedvig GeIlert. --------------------

Ieragué do Sul
1'--8-44

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

C A S A BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA WO
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS

DEITODOS OS PREÇOS '

��m�an�ia' �a�i��al rr� ���ur�� I�iran�a
, '

AGENTES LOCAIS

AI Comercial' Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

EDITAL N, 1391
Walter Müller e Dora

Mathias.
, Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nascido em Ja
raguá do ,Sul, aos quinze
de Julho do ano de mil
novecentõs e vinte, domi
ciliado e residente neste

distrito, no lugar Rio da
Luz, sendo filho leglrirno
dos lavradores Augusto
Müller e de Emilia Mül-
ler.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nascida em ja
raguá do Sul, aos quator
ze de Janeiro do ano de
mil novecenros e vinte e

três, domiciliada e resi
dente' neste distrito, no

lugar Rio Cêrro, sendo fí- lhe f!10ve a Fasenda Es!adoal, a sH�er: .

Um terr.e-

lha Ie itima dos lavrado- no SItO nesta comarca, a Estrada T�es RIOS do Nor

res, P�ulo Oscar Mathias I te, f�zendo frente nas terras de wui, �arltke, t('�-
e Luiza Bruch Mathlas. vessao dos fundos com terras de Jose, Nicoluzz i,

I entre terras de Besecke e as de Tguacio Wasch,
E para que chegue ao conhe com a area de 63.3751 25/52' metros quadrados, a

címento detodos rnagdeí pas�ar o valiado em cr$ 1.50000 (um mil e quinhentos cru-

presente edital que sera publicado .

)
.

b nst t d t d P h .

pelaimprensa eem cartório onde zeiros), cujo
_ e� cons au e o au o e en or� e

será afixado durante 15 dias. auto de avaliação de folhas dos autos da refenda

.

Si a_Iguem souber de' algum ação executiva, será levado em- primeira praça de

l!Dpedlm�nto, acuse-o para os venda e arrematação em hasta publica, pelo valer
fIOS legais, oe cr$. 1500,00, valor da avaliação, para pagamen-
ARTUR MÜLLER, Oficial 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 d<t 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 p sla impren
sa local. Dado e passado nesta cidade de Jaraguä

a gazolina e do Sul, aos quinze dias do mês de Julho do ano
, gazogenio de mil novecentos e quarenta e quatro. - Eu, Ney

Franco, Escrivão o subscrevi - (assinada) Ary Pe
reira Oliveira - Juiz de Direito. - Está conforme o

original do que dou fé.
Jaraguä do Sul, 15 de Julho de 194�

,

O escrivão - NEY FRANCO

,

Edital de 1,a. praça

3x2

de Aluguel
I

Telefone N. 6

lot�ur &onoen�o�1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o R R E I' O O O p O Y ·0
domiciliado e residente Joséfa Nasaria Cardoso,
neste distrito, com vinte já falecidos,
e-seis anos de idade, Ela, solteira, de prolís
nascido neste ditrito em são domestica, domící
sete de Janeiro de mil liada e residente, neste
novecentos e dezoito, Ii- distrito, com dezenove
lho legitimo de Francis- anos de idade, nascida
co Selke, domiciliado e em Guaramirim, neste
residente neste distrito e Estado, em dez de mar-

----------�,....----------------------------.---- Ema Selke, já falecida. co de mil novecentos e

Ela, solteira, de proíís- vinte e cinco, filha Iegí
sã domestica, domicílía- tima de Guilherme Sil
da e residente neste dís- veira Coelho, já falecido
trito, com vinte (2Q) anos e de dona Maria Anto
de idade; nascida neste nia Pereira, . domiciliada

distrito, aos seis ce de- e residente neste distrito.
zembro de mil noventos
e vinte e três, filha de Corupá 31/7/1944
Carlos Seidel e Ida Sch- Apresentaram C� doeu-
rader, domiciliados e re- rnentos exigidos pela lei.
sidentes neste distrito. Si alguem souber de al-

Corupá 29/1/1944 gum impedirnento apanha
o na forma ja lei

EDITAL N0. 782 Lavro o presente para
.

ser afixado no logar do
ArT o Klemann e Mín- costume. .

na Hackbarth. WALDEMAR LUZ

Caixa Postal, 19 fUN D A. D O GM 1919 Telefone N. 39
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Es po r'tes
Becker, domícilíado e

residentes em Retorcida
Jaraguá do Sul.

. Ela, solteira, de profís-
.

WALDE�AR U-!�, oh- I são domestica, domicilia
cial do Registo CIVIl do d-a e residente neste dis
I:?is.trito de Corupá Muni; trito, com vinte e dois
cipro de Jaragua do Sul, faz anos de idade nascida
saber que pretendem casar.

em Jaraguá do' Sul, nes-
EDITAL N. 780 te Estado, em vinte e

cinco de agosto de mil
novecentos e vinte e um

filha legitima de Carlos
Strelow e Ana Bruch
Strel=w, domiciliadoe e

residentes neste distrito.

Registro Civil

ACA-BAE'

(Fla-Flu) da cidade
gundo

'

jogo melhor das Alfonso Becker e Pau-
la Strelow.

Como rinharnos anun
ciado, terá lugar amanhã
na praça de desporros da
S. D. Acaraí, o grande
encontro entre os dois le
ais rivais da cidade, A
caraí X Baependí,' o se-

rres, em proseguimento à

disputa da famosa taça' EI�. �olteiro, al!aiate,
,. . ,,, I domíoílíado e residente
Farmacta laregué . em Retorcida, Jaraguá
�

do Sul, com vinte e oito
anos de idade, nasci' o
em Jaraguá do Sul, em

quinze de agosto de mil
novecentos e quinze fi
lho legitimo de Frederi
co Becker e Ana Kienen

Corupá 26/7/1944
EDITAL N°. 781

\ Escriv.ãoEle, solteiro, lavrador,
brasileiro, domi�iliad� e

1_residente neste dístríto,
com dezenove anos de Colunaidade, nascido em Blu-
menau, neste Estado, em
onze de outubro de mil
n-vecentos e vinte e

ouatro, filho legitimo de
Hermann Klemann e Frí
da Gutz, domiciliados e

residentes neste distrito.
Ela, solteira, (�e profis

são: domestica domicilia
ra e residente neste dis
trito, com vinte anos de
idade, nascida em Jara
guá do Sul, neste Estado
em vinte e nove de maio
de mil novecentos e vin
te e quatro, filha legiti
ma de Ricardo Hack-

!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!!!��������.. barth e Olga Ana Au
gusta Maass, domicilia-
dos e residentes neste
dístrr'o.

ne àquela localidade, foi

�liO lUl'l esta gentilmente recebida
Uu pela muito digna direto-

ria do Figueirense Espor
te Clube.
Passados uns momen-

tos foi feito o sorteio dos II!I!.I--------------------�

concurrentes,' ficando de- CALOPRESO. & I·CIA.cidldo " entrar' em campo,
em primeiro lugar, os es-

quadrões do Figueirense
X S. Luiz, vencendo a

pugna o primeiro, pelo o

8He.pen�í X �eléto escorre de 2 a 1. Em sê- J

guida entraram em cam-

po os 'conjuntos do Juve
nil X Acerat lI, iniciando
se a peleja, sob o apito
do sr. Oraclllo Ramos,
entre os dois rivais desta
cidade, no transcorrer da
qual mais uma vez á re

paziadínha do Baependí
mostrou que suas côres
não podiam, de maneira

alguma, ser derrotados; Verdadeira Queima Assombrosa Pechrnche

sagrando-se vencedores Economizem fazendo suas compras na Casa ANTÔNIO TOBIAS.
pelo escore de 5 a 1.
Transcorridos dez mi

nutos de íutervelo, mals
uma vez, sob o apito do
sr. Otacilío Ramos, piza
rarn o tapere verde do
Figueirense os soberbos
esquadrões, invictos até

B dí X P , aquele momento, do Fi
aepen 1 en guelrense x Juvenil. ôe-

bi em eles que era chega
da a hora decisiva pera
a conquista da taça e tarn
hem de seu campeão da
tarde, sendo que, para ga
rantia sua, incluiu o Fi
gueirense, em seu quadro.
elementos pertencentes do
primeiro quadro do Aca
raí, entre os quais Lucín-

L' d V't" d do, um zagueiro de mão
ID a, a lOna O· cheia. Mas tudo isto de

Juvenil da A. A. �ada adiantou, pois os
, Jovens rapazes do luve-

Baependí, . no Tor- nil, acharam rnais uma

, I' d D vez, que suas côres não
nelO rea lza O

.

0- deviam ser derrotadas lo-

mingo proximo pas- garam de corpo e alma
para um fim, "vencer". E

sádo, em Ilha da assim terminou a peleja

F'g
, pela apertada contagemI Uelra

de 2 a 1, pró Juvenil, con-
A convite do Figuel- sagrando-se campeões da

rense Esporte Clube, de tarde esportiva, o onze

Ilha da Figueira, nêsre seguinte: Silva, Ballock,
municipio, seguiram do- Angelo Mario, Rubens,
mingo, 50 do p. passado, Nico, Elpidio, Batista, A
os conjuntos "Juvenil" do madeu, Antonio e Manoel.
Baependí, "Esporte Clube Para estes onze heróis, a

São Luiz", e o quadro diretoria da A. A. Bae
secundário da "S. D. pendí, por nosso intermé
Acaraí", realizando naque- dio _envia um forte abraço
Ie local um torneio pebo- de congratulação pelo
Iistico em disputa de uma bonito feito e pede para
linda taça, oferecida pelos que continuem defenden
esportistas ali residentes, do as suas lindas côres
A chegada da carava- onde quer que seia. '

Juuenil X Francisco Henrique
Seike e Maria Seidel. de

Irão fazer a preltmínar
do jogo amanhã, na can

cha da S. D. Acaraí �

tambem em o segundo jo
go em . disputa de uma

linda taça, os fortes con

juntos do Juvenil X São
Luiz E. C.:

Ele, solteiro, lavrador,

Corupá
ANIVERSARIOS

D. Udia Duarte. Aniver
sariou-se, sex' a-feira ul

tima, a exma, sra. d. Lí
dia Duarte, virtuosa es

posa do sr. Oswaldo
Duarte, agente da Rede
Viacão Paraná-S. Cata
rina, neste -

distrito ..

Fabrica de Aguardente
Estrada Bananal (antiga cervejaria de. G. WALTER)

JARAGUA. DO �UL

Conforme vínhernos a

nunciando, o jogo que de
veria realizar-se domingo
proximo passado entre as

equipes do Baependí e

ôeléro, do-visinho distri
to de Gueremírim, dei
xou de ser levado a efei
to, por ter o Clube Hipi
co, desta cldade, organí
sado uma grande tarde
turfista, o que levou a di
retoria da A. A. Baependí

, a entrar em entendimento
com a diretoria do ôelé
to, a-fim-de rransferir a

tão esperada peleja, entre
suas poderosas equipes,
para o dia 15 do corrente.

Compramos qualquer quantidade de

cana e melado, .aes melhores preços.
Arno Krelling. Faz anos

sabado, 5 do corrente,
o sr. Arno Krelling, Juiz
Distrital e comerciante
local.
Pessoa muito relacio

nada neste distrito, pelo
seu alto espirito de ca

valherismo, inumeras

pessôas acorreram a sua

residencia, felicitando-o
pelo transcurso daquela
data.

Bernardo Krammer. Faz a

nos a 6. o sr. Bernardo
Krammer, procurador da
Iírma, desta praça, Adol
fo Baeumle.

SELEMBREM
Corupá 2/8/,1944

EDiTAL N". 783

Antonio Arlindo Car
doso e Maria Silveira
Coelho.

Ele, solteiro, operario,
domiciliado e residente
neste distrito, com vinte
e nove anos d idade,
nascido em Araquarí,
neste Estado, em vinte
e dois de outubro de
mil novecentos e quator
ze, filho legitimo de Ar
lindo Lauro Cardoso e

Por .motivos de reorgeniéeção, esta Casa está li
quidando o seu imenso estoque de mercadorias,
não temendo concurrência.
A Rainha dos preços baixos, oferece à seus ami

gos e freguêses. Chitas à 2,20, Algodão desde 1,90,
Voais desde 5,50, Brins desde 5,50, Ternos feitos e

de bôa confeçäo desde e-s 60,00, Chai>éus par,a
homens, desde Cr$ 15,00, Sedas desde 8,00 o metro,
Casacos feitos .desde Cr$ 80,00.
E, oferece tarnbem : Cintos, Suspensórios, Lãs,

Tussores Ceserniras, Pulewers e mais muita cousa

a preços verdadeiramente insignificantes.
Economizam comprando muito por pouco

dinheiro nesta C A S A
a Rua Presidente Epitácio Pessoa, 652

A diretoria da A. A.
Baependí projeta uma ex

cursão à Mafra, dia 20 do
correnre, onde faré enfren
tar suas equipes de fure
ból e basquer-bal os ror
tes esquadrões do Perf,
daquela cidade, o "Leão
da Serra".

FALECIMENTO
....

Joaquim de Oliveira. Fale
ceu, nos primeiros dias
da semana ultima, em

Valões, onde era agente
da estação ferroviaria,
o sr. Joaquim de Olivei
ra. Tendo exercido, por.
muito tempo, as funções
de agente da estação lo

cal, a sua morte foi do
lorosamente sentida nes

te dfstrito, onde deixou
um grande numero de
amizades.

A Viuva e filhos de

ALFREDO B. MÜLLER
falecido a 51 de Julho, com a idade de 54 anos, profunda e sincera
mente penhorados pelas demonstrações de amizade e carinho que lhes
fôram tributados no rude golpe que tão profundo os feriu, convidam à
todos os seus amigos e parentes pare a mlssa que em sufrágio da alma
do extinto, mandam celebrar na Igreja Matriz, dia 14 do corrente ás 7 horas.

Por rnais esse ato de caridade cristã, ficarão eternamente

agradecidos.
Aviso

A abaixo-assinada pre
vine á quem inreressar

possa, que o seu pai Al
fredo Zimann, não tem

autorização pare negociar
ou vender seis cabeças
de gado ou outros obje
tos qualquer, bem como

moveis, maquina para cor

tar foragens, etc,. não po
derá nenhuma pessoa fa
zer uso, sob pena de

•

fa
zer valer os seus direitos
judkialmente.

IRENE ZIMANN

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA-
\

nElOS E DEMAIS

ftHCCÕES DO

COURO CABELUDO.
TÔNI<O CAPILAR
P.OR EXCELÊNCIA

Suas compqls não estarão completas si faltar' o FERMENTO MEDEIROS. 'Penha tarnbem em

sua casa o Açucar de Baunilha e os J;ós para Pudins Medeiros. Lembre·se de que os PRODUTOS MEDEIROS s�o bons.

Produtos da ICeM S.A. Blumenau r T�'rml-o'IIOontra Dôr de Cabeça - termina. a dôr

L Alameda Rio Branco -- Oaixa PostaI; 47
.

.

I

I
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A Vva. Alvina Mielker, Filhos, Filhas, Genros,
Nóras, Netos e Netas de

FREDERICO MIELKER
falecido a 29 de julho,"com a idade de 71 anos, agradecem senaibill
zados a todos que os confortaram no doloroso transe por que passa
ram, bem como aos que acompanharam o pranteado extinto á sua

ultime morada.

o gen u i no Peito
ral de Angico Pe
lotense, cujo effeito
é assaz conhecido
e empregado sem

pre com reconhe
cidas e incontesta-
veis vantagens

,

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di
reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Oatarina, 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 �ele conhecimento tiverem, que findo es

se prazo, há de ser arrematado por quem mais der
e maior lance oferecer, no r:roximo dia 22. de A

gosto, as 11 horas da manha, o bem penhorado a Eu, abaixo assinado, attes

Oarlos Klöppel, na executiva fiscal que move a Fa- to, a bem da humanidade
zenda Estadoal a saber: Um terreno sito nesta que tenho um tilho que so�
comarca, á Estrada Três Rios do Norte, fazendo fria a mais dê 4 anos. de

na mesma Estrada, tra vessão dos fundos com ter- uma bronchite asmática, e

ras digo, frente nas terras de Willy Badtke, fun- foi radicalmente curado pell)
dos com terras de José Nicoluzzi. entre terras de maravilhoso remedia PEITO
Beseck« e as de Ignacio Wasch, com a area de RAL DE ANGICO PELO-

30.349 1/26 metros quadrados, avaliado em cr. $ TENSE - S"ITa dos Tapes,-
700,00 (setecentos cruzeiros) cujo bem constante do JOAQUIM rosé DA CRUZ.

auto de Penhora e auto de avaliação de folhas
- \

dos autos da roferida ação executiva será levado Attesto por ser verdade, e

em primeira praça de venda e arrematação em a bem da humanidade sofre

Hasta Publica, pelo valor da avaliação, isto á er. $ dora, que o Peitoral de An.

700,00, para pagamento dos impostos devidos á Fa- g_1�o Peloterise é -um espe
zenda Estadoal Aesim será Q referido bem arre- citico poderoso no seu ge
matado por quem mais der e maior lance ofere-: [lera para a cura de tosses,

cer, no dia, hor a e lugar acima mencionados, po- constipações e bronchites. e

dendo o mesmo ser examinado por quem inferes- como tal tenho sempre em

se tiver, á Estrada Três Rios do Norte, onde se pregado o Peitoral de Angi
acha localisado dito, bem E' para quo chegue a co Pelot ense nas enterrnid»

noticia ao conhecimento rle todos. se passou o pre- des das pessoas de minha

sente edital que será afixado no lugar do costume casa, colhendo sempre óti

e publicado pela imprensa local. Dado e passado mo resultado. E como tnbu

nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos quinze dias to a? mérito do Peitoral de

do mês de julho de mil novecentos e quarenta e A"gICO Pelotense passo o

quatro. - Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi (as- presente, que assino satistei

sinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito. to. Pelotas-

Está conforme o original, do que dou fé JOAQUIM KRABMER

Jaraguá do Sul, 15 de Julho de 1944 Contirmo estes attestados
Escrivão - NE;Y FR-\NOO Dr. E. L. Ferr r: ira de Arauj�

(Firma resonbecida).
3x2
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II Oficina Eletrica "!! M;;�c:nd: �Orr de 26 de

H �� Deposito geral:. Laboratorio

II Enrolamento de motores dinamos e BI Peitoral de .Angico pelotense
!! transformadores. :: Pelotas - RIO G. do Sul

:::::1::.::.:::::::�
Ooncerto de radios, aparelhos ultra- !! Vende-se em toda a Parte

violetas, ferros. fogareiros e demais

aparelhos eletricos.

Heinz Kohlbach Figurinos Novos

��",:::":::�::�,�1.�!����"€�:!�:<:::"",,,,,,,,,,,,,,,1'
na Tip.�raii. Avenida

Fabrica de Moveis Estofado's
"CRUZEIRO"

Procure transforrnar �m��� seu lar num maravilhoso
e el:ga�te mundo, cheio r;J �� � de encantos, beleza e-

elegâncla, usando os � � .meravilhosos e modernos
mobiliários estofados, tapeçarias, decorações

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e casinhas, etc., da
'

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em Iaragua do Sul

Loja e �s<:ritóri? à rua Marechal Floriano Peixoto nrs.

Oßcíncs a rua Marechal Deodoro do Fonseca. 136

FONE 45

54-58

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÓES.
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Banco I ndlJstria e Comercio PREFEITURA MUNICI-

de Santa Catarina S. A. PAL DE J���GUÁ DO

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

AGÊNCIA

.Jaraguã
.

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

Matriz: I T A J A Í
FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGBNCIAS BM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, .Luguna, Cruzeiro. Matra, Perdizes, Rio do

Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-AGENCIAS EM: Indaial, Hamouia, São Joaquim e Tijucas.
ESCRITORIOS BM: Ccncordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

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

ABONA EM C/CORRENTES OS SEPUINTES JUROS
A disposição. sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias '20/0
Com aviso previa (retiradas diarias até

1.000,00)
Depositos Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) depositas 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 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

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

BANCO INDUSTRIA &' COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

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

3 %

Sabados: Bas 9 ás 11,00

EDITAL

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

Faz Saber aos que o presente edital de juri,
com o prazo de trinta dlas virem, ou dele conheci
mento tiverem, que, havêndo sido designado o dia
28 de Agosto proximo vindouro, as 11 horas da ma

. nhä, para ter lugar a õe. sessão ordinária do Tribu
nal do Juri desta comarca, foram sorteados os se

guintes jurados que teem de servir na referida ses

são: 1. Heinz Marquard; 2. Germano Ehmke; 5. Leo

poldo Fiedler; 4. Luiz Games; 5. Curt Vasel: 6. Ber
nardo H. da Silva; 7. Eleonora Neves; 8. Herbert

ôchínzef 9. Lorhar Sonnenhohi; 10. Leopoldo Ians
sen; 11. Anselmo Rocha; 12 Henrique Piazera; 15

Eugenio Siedschlag; 14 Martinho Soares; 15. Pro-

I copio P. Lima; 16. Waldemar Doubrava; 17. João
Emmendoerfer; 18. Leopoldo A. Gereut; 19. Marío

Nicohni; 20. Eusebio Nunes; 21. Oscar Meister. A

todos os quais. e a cada um de per sí os convida
a comparecer na sala das audiencias deste juizo, no
Ediflcio do Forum, no die, e hora acima menciona- BLENORRIG IIdos, sob pena de multa de cr$ 100.00. Faz saber'
rnais que na referida sessão serão julgados os réos, e males das

..�=�������������������������a
. t E v�urudru�ruNSeft�M

__
cUJos processos se prepararem em ernpo. para I

.

_________________ que eh t'
. h' t d t d Um tratamento poderoso da. molêetíae

___._____________ egue a no ICla ao con ecirnen o e o os se
das vias urinâdas(ambos os sexos)edas

passou o presente edital que será afixado no lugar doenças dos Rins e Bexiga, é realizado

d d F bl d I eficazmente pelo OXYL, que por meta

e costume, ás portas o orum, e pu ica o pe o de sais extremamente solúveis age dire

lo I"C
.

d P" d't t'd d tamente na uretra. Não ofende o est6 ..

rna arreio o ovo, que se e I a nes a CI a e. �ago, auxilia a extinção dos corrimentos

Dado e passado nesta cidade de ·jaraguá do Sul, agúdos ou crônicos em �bos os sexos.

� evitando todas consequências, como dores

f aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de nas pernas, tornozelos inchados. perd� do

mil novecentos e quarenta e quatro. Eu, Ney Fran- vigor, reumatismo, !,o"ta�a:. �ntell"a�,
olhos empapuçados, lOcontlnenCla na un ..

CO, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereira 0- na. acidês, at"dência, pertlll"bações na. be-

lxiga.
Não encontrando nas .F�ác18.!1 e -

" iveira-juiz de Direito-Está conforme o original, do Drogat"ia., escreva ao DeposItano, CatXa

que dou fé.
Postal 1874 - São Paulo.

MODO DE USAR NA BULA

Jaraguá do Sul,. 26 de Julho de 1944 __-_- -_-r--_

O Escrivão NEY FRANCO II�;.....,

Dr. Lúcio Corrêa
ADVOGAD@

Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba-

1�lsta, Consultas e pareceres. Assuntos· referentes á legislação
s?�re _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 Dito Boehm N. 210 - Fone 333.

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durante o cor

reute mês de Agosto, ar
recada-se na Tesouraria
da. Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Corupä,
o imposto sobre Explo
ração Agricola e Indus
trial.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20'/. so
bre o imposto no primei
ro mês, sendo então fei
ta a cobrança judicialmen
te.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de .Iaraguá,
1 de Agosto de 1944.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

É UMA DOENÇA e"AvfsSIMA
MUITO !"ERIGOSA !"ARA A FA

MíLIA E PARA A fltACA. COMO

UM BOM AUXILIA" NO TRATA

MENTO DÊSSE G"ANDE FLAGELO
U •• o

i � I f] 111111:[il�11 � 1;1:1
A SíFILJ. aI! APRESENTA SOB

'NÚME..A....O..MAS. TAIS COMO,

..EUMATISM.

ESCR6FULA8
E6!"INHAS

F(STULA8

ÚLC.".

ECZEMAS

"""IDU

DART"O.

MANCHA.

EM JO I�: VI L L E

CONHECIDO HÁ II ANOS

vENDE-SE KM TODA "ARTE.

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

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

Oure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farm�cia Nova
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO- OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDB DE TAUNAY N. 185

Edital de Juri

de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4
............................................................
............ �-..:: .

Grandioso sortimento
de Albuns para Fotogra
fias acaba de receber

Tipografia Avenida.
Avenida Getulio Var

gas, 350.

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

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

C�ocolotes e Prolinées
das melhores fabricas do
país, sempre a venda ne

Casa Real
defronte o Oine Buhr
....................................................

- .

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

5x1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORRBJO DO POVO Jaraguâ do Sul, 5 de Agosto de 1944 5a. página
�----

Prefeitura M1lnicipal de Jaraguá der Sul
Comissão de Abastecimento do Estado de Santa Catarina

5a. ZODa de' Abastecimento - PORTARIA N. 3
I o Prefeito Municipal de Iaragúã do Sul,

O Prefeito Municipal de Ieragué do Sul, no uso de suas atribuições, tendo em víste a Portaria resolve:
n. 8 de 15-7-44, balxade pela C.A.E S.C., resolve: .

.

l°. -- Fixar como preços MAXIMOS permissíveis, e que devem ser rigorosamente observados no

Município, os constante da rabéle que com esta baixa, pera os genêros de primeira necescídade nela
mencionada.

'

Produtos

TABELA

I PRODUTOR ATACADO VAREJO
Unidade I preços CrS Unidade preços CrS Unidade preços CtS,

2,40

DO MAIS SIMPLES AO MAIS
FINO ACABAMENTO

'

Fornece lambem cadeiras .tipo
ccZ ipp. r e r:.:.

Sc. 36 65,00
Sc. 60 195;00
quilo 5,80
oportunamente será
Sc. 45 35,00
Sc. 40 40,00
Sc. 50 87,00
Sc. 25 . 44,50
Sc. 5 10,70
Sc. 60 50,00
quilo 3,00
litro 0,80

" "

Feijão preto
. Gado suino, em pé
Leite á domicilo

LINGUIÇA:
Pura, de carne suíno
Misturada (com carne bovina)
MANTEIGA:
Nata doce
Colonial

MACARÀO:
Comum de trigo
Especial, de leite e ovos (talharim)

MASSAS PARA SOPA:
Comum
Aletria
Milho

05 A B À O:
27/1
27/1
27/2
27/2
27/5
27i5
Toucinho
Vinagre s/ casco

F A R É L O:
Grosso de trigo
Farelínho
De' arroz

CARNE VERDE,
De suíno
De bovino
De bovino
De bovino

- Fica abolido pr.ovisoria.mente a venda de carne sem osso.

AÇUCAR:
Grosso

ARROZ BENEFICIADO:
Especlal '

1a. bom
2a. comum
BANHA:
Colonial

.

Frigorificada
Batarínha., ou batata íngleza -

C A F E:
Em coco

Em grão
Moido puro
Cebola
Farinha de mandioca
Farinha de milho (fubá)
Farinha de trigo

Sc.60

Sc.60
SC.60
Sc.60

quilo
quilo
Sc. 50

" " "

"

quilo
quilo

quilo
quilo

quilo
quilo

quilo
quilo
Sc.60

Caixa

Caixa

Caixa

quilo
Dazia

SC.30
Sc.30
SC.30

120,00

140,00
120,00
100,00

6,00
7,50

,35,00

Sc.60

Sc.60
Sc.60
Sc.60

126,00

140,00
120,00
100,00

tabelado.
Sc.45
Sc.40
Sc .. 50
SC.25
Sc. 5
Sc.60

38,50
44,00
98,00
49,00
14,00
58,00

5,50
5.00

1400
,9,00

2,90
3,20

3,40
3,60
40,00 SC.60 50,00

12,40

9,80

7,60

4,30
10,80

11,00
12,00
12,00

I
Com osso

1a. (Colchão, Alcarre. Filé, Lombo e Posta)
2a. (Assem de dentro, Assem de graxa, Peito e Fraldas)
êa. (Todas as demais)

11°._ O eçucar e o alcooI, como o sal, terão seus preços fixados em obediencia as dererrnlne
ções dos respectivos Institutos, ficando entretanto em vigor, os preços contldos na Portaria n. 1 de 15 de
Iulho do corrente. \

111°._ O gado bovino, em pé, no Municipio produtor, terá o preço de Cr$ 1,60 por quilo, e, no

Municipio consumidor o preço maximo de Cr.$ 1,80 o quilo. _

IVo. - A carne verde de bovino de primeira de segunda qualidade, entregue á Domicilio, poderá
sofrer a majoração de cr$ 0,10 por quilo. O peso de osso não poderá exeder de 100 gramas por quilo.

Voo - Cada estabelecimento comercial varegtste fica obrigado a manter, em cada produto posto
á venda, doe acima tabelados, tabela explicativa da qualidade do mesmo, como o respectivo preço de venda.

Vl>. - Os comerciantes que contravierem estas determlnações, serão autuados e processados
imediatamente.

VIIo. - Esta portaria
em contrario.

entrará, em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
Iaraguã do Sul, 1°. de �gosto de 1944 .

,

as.) LEONIDAS C. HERSTER - Prefeito Municipal

Ifrefelit1Ulra M1UlIDlncnlDali de
JJarag1Ul� dto §1Ulli

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

4/7/1944.
7490-Max Fiedler, requer transferenciéi de im

posto de sua olaria motriz vendida a José Salai, si
to a Rua CeI. P. G. Oliveira. 'Idem, idem.

7473-Bruno Mahnke, Brasileiro, requer baixa
de sua fabrica de café moido a Rua Preso Epltacio
Pessôe. Idem, idem.

7475-Luciano Leoni, Brasileiro, requer trans
ferencia de um, terreno vendido a Pedro Zapella, com
área de 79000 mt2. a estrada Itapocusinho. Idem

7476 - Oscar Cieulusiwski, Brasileiro, requer
transferencia terréno adquirido de Germano F. Schust
tei, com drea 6.507 mt2. estr. Itapocú-Hansa. Idem.

7477 - José Stulzer, Brasileiro, requer licença
construir mausoléo na sepultura de Renato Stulzer
inhumado cemitério municipal desta cidade. Idem.

7478-Rudolfo Zilze, Brasileiro, requer licença
construir mausuléo sepultura de Maria Zilze inhuma-

I do Cemitério municipal desta cidade. Idem, idem idem.
7479 - Guilherme ôprengler, Brasileiro, requer

transferencia terreno vendido, á Ricardo Kreutzfeld
com área de 295.000 mt2 estr. Iaragué Alto. Idem.

7480-Gervasio Costa, Brasileiro, requer baixa
imposto como mercador de cête, idem, idem, idem.

7474-0rminio Luciano, Brasileiro requer rrans
ferencia imposto terreno vendido á Daniél Bonfanti
com ärea 25.000 mt2. em Tres Rios Norte. Idem idem.

7486-Rodolfo Grosglas, Brasileiro, requer trens
ferencia terreno adquirido de Artur Müller com área
de 75.000 em Ilha Figueira. Idem, idem:

7485-Paulo Sohn, Brasileiro, requer baixa de
imposto p. um açougue. Idem.

_

Dia 6-7-1944 I
7445 -Rev. Ricardo E. Hasz, Norte-Americano,

requer transferencia de imposto de uma bicicleta
vendida li Erico Broye,r:- A vista da informllção co-

rno requer.
'

7470 -- Guilherme Gumz, Brasileiro, requer al
vará de Habite-se em sua ,casa sito a Rua Felipe
Schmidt, 166. Idem, idem, idem.

7510-Antoriio Müller, Brasileiro requer licença
para abertura de uma casa comercial, a estrada Ja
raguá., Idem, idem, idem.

I

quilo,

quilo
quilo
quilo

quilo
quilo
quilo

quilo

quilo
quilo
quilo
quilo

SC.I 5
quilo

quilo
quilo

quilo
quilo

quilo
quilo

quilo
qutlo
quilo

)

Caixa
Pedaço
Caixa
Pedaço
Caixa
Pedaço
quilo
Gfa.

6,50 .

1,00
1,30
2,00
2,00
14,00
1,20

6,30
I 5,80

15,40
10,00

3,50
3,90

4,10
4,30
1,00

13,50
0,60
10,80
0,50
8,10
0,40
5,00
1,00

13,00
14,00
12,00

4,00
4,00
3,20
1,80

Decreto de 30 de ,Maio
'

de 1944- -

Sc.30
SC.30
Sc.30

quilo
quilo
quilo
quilo

NOMEAR: ,

De acôrdo com art. 15, item II - do Decreto-lei
N. 700, de 28 de Outubro de 1942;

LUIZ GOMES, pera exercer o cargo, de ôecretérlo
Menicípal, padrão "M" do Quadro-Unico do Mu
nicipio.

i Comunique-se
as.) Ten. LEÔNIDAS C. HERBSTER

Prefei ro-Mun icipaI
Obs-Públlcedo novamente, por ter saído com

incorreção :-2,60
2,30
1,90· ._

6,60
8,10
0,90 O Prefeito ,Municipal de Ieregué do Sul,

resolve:
•

CONCEDER EXONERAÇÃO
De acôrdo com art. 92, § 1 e. letra -A- do De
creto-Lei n. 700 de 28 de outubro de 1942;

.a Clemeniina Lombardi Pomtanoskl, do cargo de
professor padrãovß", do Quadro-Unico do Municipio.

NOMEAR:
De acôrdo com o art, 15, item IV, do Decreto
Lei N. 700 de 28 de Outubro de 1942;

Linda Bleich, pera exercer o cargo' de professor,
padrão "B", do Quadro-Unico do municipio, para a

Escola Mixta Princeza Izabél em Pedra de Amolar-
Alto.

.

Comunique-se
as.) Ten. LEÔNIDAS C. 'HERBSTER

Prefeito-Municipal

§ClH[Ul1rZlE
RUA RIO 'BRANCO, 964 - 'JARAGUÁ DO SUL

FABRICA DE MÓVEIS' EM GERAL

7503 - Ervirn Grossklegs, Brasi'leiro, requer li
cença para construir um bungalow de alveneria de
tijolos sito a s/ propriedade no beco da torrefação

I
nésta cidade. Idem, idem, idem. '

7502-Jbão Mercatto. Brasileiro, requer licença
co struir uma casa alvenaria no alinhamento da Rua
Marechal Deodoro da Fonseca, 'conf. planta. Idem,
idem, idem.

7504 - José Deodoro Wolf, Brasileiro, requer
transferencla de imposto de uma bicicleta adquerida
de Oswaldo Niels. Idem, idem, idêm.

7508 - Carlos Wirttel, Brasileiro requer transfe
rencia de imposto de terreno vendido á Manoél F.
Costa S/A. estrada Itapocusinho com área de 75.360
mt2. Idem, idem, idem.

7506-Rudolfo Krelling, requer transferencía de
imposto de um terreno vendido á Empreza Auto
Viação Caterínense S. A., com .érea de 950 mt2. si
to Iaraguã fundos fazendo frente com a rua projeta
da e fundos com a R.V.P.S.C. A vísta da Informa
ção como requer.

7505-Deodoro J. Wolf, Brasileiro, requer Irans
ferencia de imposto de uma bicicleta adqutrida de
Frederico Bartel jr. Idem, idem, idem.

7402 - Leopoldo Ienssen, Brasileiro requer al
vará de Habíte-se uma parte de sua casa sito a Rua
Emílio Iourdan, 58-62 Idem, idem, idem.

7501:--Germano Enke, Brasileiro, requer alvará
de Hablre-se em sua casa sito a rua Preso Epira
cio Pessôa, 1.301. Idem, idem, idem.

7500-Herdwig Moeller, requer alvará de Habl
te-se em sua casa rua Marechal Floriano Peixoto,
43. Idem, idem, idem.

7498-0swaido Marquardt, requer alvará de Ha
bíte-se em sua casa sito a rua Cél, procopio Go
mes de Oliveira 285. Idem, idem, idem.

7481-Posto Rubini Ltda. requer alvará de Ha
bíre-se parte de sua casa sito a Rua Marechal Deo-
doro da Fonseca, 136. Idem, iuem, idem.

.

7426-Alfredo Klug, Brasileiro requer Vistoria e

alvará de Habtfe-se 51 prédio á Rua Marechal Deo-'
doro, 301. Idem, idem, idem.

7370 - Guilherme Walter, Brasileiro, requer al
vará de Habite-se para as casas 83 e 87, a Rua Cél.
Emilio Jourdan. A vista da informação:- Indeferido,
de acôrdo com a justa consideração da Delegacia de
Higiene.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do S4-I, 6-7-44.

LUIZ GOMES - Secretario
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO 00 POVO
Dr. llJaldemiro ,Ma�urecôen

Caixa Postal, 19 FUN D A D O EM 1919 Telefone N. 39
----------------------------------------------------------------------------------

JARAGUÁ DO SUL SABADO, 5 DE Agosto DE 1944 - STA. CATARINA - N. 1.235
ANO XXVI

�!2§§J��!2§§J�I!2§§l��!§2El

�L·;; O CalS � Resultado das corri-

�o o� das, do dia 30 de Julho:
Vendas de Poules Cr$
5.880,00.
1°. Pareo: venceu Vi-

O casal We ndelln-Elísa. toria; 2°. lugar Mimosa.

bera ôchmidr, residentes Rateio Or$ 34,00 - Du-
em Iaraguaslnho festeja- pla 34, Cr$. 20,00.
rarn no dia 26 de Julho 2°. Pareo: Venceu Ga-

as bodas de prata de seu lo; 2°. lugar Blecke.
feliz consorcio, pelo que Rateio Cr$ 20,00 - Du-

lhes envíernös os votos pla 13, Cr$ 20,00.
de felicitações. I

Desafio: Vencedor Pe

riquito - Rateio e-s....
------------------....

1Falecimentos 12,00. Clinica �e OlMs, Ouui�os, nariz, fiaruanta re�ted�!r��ulO� d;ni����
Em Valões, onde éra a- Nova firma '

_._
sario do ilustre faculta-

gente ferroviario, faleceu Dr. Ar....nlo Tavares tivo Dr. Waldemiro Ma-

no dia 1°. do corrente o
Os Snrs. Calopreso & Professor Catedratico de Biologia do lnstittuto de Educação de

FlorianÓPOliSI
zurechen, diretor da casa

snr. Joaquim de Oliveira, Cia; acabam de estabe- Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgico� da. especialidade no de saúde que traz o seu

lecer-se neste municipio, Hospital de Caridade de Flor,anopolls,

muito relacionado nesta
f d Assistente do professor David Sansan, rio Rio de Janeiro. nome.

cidade, onde Ia exerceu
com abrica e aguar-I Ex-Interno, por concurso, da Assistencla Pública do Rio deJaneiro I A noite um grupo de

por muitos anos identico dente, adquirindo para

cargo.
esse fim a antiga pro- Formado pela Faculdade de Medicina da

J
....
----------------------------------

A família Oliveira, co- priedade da Cervejaria Universidade do Rio de Janeiro:: .
!i

b
Guilherme Walterva es- B' LU MEl AUSTA. CATARINA l: CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO !!

mo tarn em ao seu sogro
::

..

snr. Gustavo Jungton re-
trada Itapocú \l DR. SADALLA AMIN H

sidente em Rio da Luz, CUI"dado com os Ia- Taxa de Educaça-o Símíronío Rosa, resíden"
:: !!

ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS li
os nossos pesames. a Estrada Nova. ii ESTADOS DE SANTA CATÀRINA E PARANÁ ii
- No dia 31 do corren- drões e Saude Federal A 31 do mês proximo :: :1

t
- .

f d
:.:.' «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS =.!.

e, neo resrs In O a uma De acordo com o de- passado comemorou sua

intervenção cirurgica, fa Entre as noites de ereto-lei 6.694, de 14 de data natalicio o sr. Helio !1 • .Joinville _ .��
leceu o snr. Alfredo Mül- 27 a 30 de Julho ultimo julho p. passado.va par- We&lf�len, gerente . do

::
...

ler, residente nesta cidade foram furtado� á estra�a tir de 14 de agosto pró- Banco Nacional do Co
e que contava 54 anos de Nova os seguíntes obje- ximo fica elevada para mercio desta cidade.
idade. tos: do Snr. Oscar Nagel Or$ <) 40 a taxa de Edu- A t do corrente Ies-
- No dia 1°. do corren- um parde arreíames ; do cação' e Saude. tejaram seus aniversario

te, faleceu repentlnamenre Snr. Waldemar Rau tarn a sra. Elisa Beneta Bal-
,a senhora Elia Kopsch bem um par de arreia- Aniversarios lock e a srta. Fluorita

Vasel esposa do snr. mes e do Snr. Germano Krüger, filha do sr. Ar-
Carlos Vasel, residente Zeh, um cavalo de pêlo Festejou a 26 de Julho noldo Krüger,
a estrada Iaragué. zaino. seu aniversario o sr. Fizeram anos dia 2 o

- Ante-hontem, com a Iílhí h d J cob A

idade de 66 anos faleceu
=!=!!!!!!Ii!i!�e==Ill��!!III!!Ei!!!!:�!E!ii!!5!IEE!!�!i!!iEii!!!I-!IEEII"!

I in o o sr. o .

�!=.
.._n_.._.. .. ... .._.._.

iii Emmendoerfer e a se-'

João Eberhard, residente I� _ , . II! nhorita Olemencia da
em Rio da Luz. EijF b (Sezões, M_alarJas, III Costa, filha do sr. Ma-
-

_-- No dla 29 do corren- III ", r"'s Irrrpaludismo
. o:. noel F. da Costa.

te, faleceu em ltapocusl- :..
.., .., Maleitas, Tremedeira III Quinta-f.eI.·ra festejou

o snr, Frederico Mielker, III
III t 1 H

!1. _ OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - -1--1-1 se.u .na a IClO, o sr. er-

agricultor naquela esrra-

-Iii
mInIO Cardoso.

da. II I":: Hontem defluiu a data

Ás famílias apresenta- ii; "Capsulas Antisezonicas II aniversaria da srta. Ira-
mos nossos sentidos pe- � -I":: cerna Müller, dileta filha
sarnes. III M inancora" do sr. .roaoo. Müller e

----.------!l. I-� o [oven Wigando Voigt.

m . o:: Hoje verá passar seu

Um presente iii
Em Todas as Boas Farmacias natalicio a sra. Catarina

III É um d t do' Laboratórios MINANCORA Ersching, esposa do sr.

de real valor para a [u- o:: pro u o S José Ersching.
ventude é um b0D?- livro. II _ Joinville _ Sta. Oatarina _ No dia 6 faz anos do�a .- •• __

Compre-o na TIPogra-1"ii Clara Schaade e no día I
fia Avenida. 1.!!jji!!!!!i�ii!!iii!lii�!:E!ii!!5l!!1!�1I!!!!�=II=ii!!ii!!m!!!!II:!i!!!I··7 a sra. Alvina Henschel,

respetivamente esposas
dos snrs. Ricardo Schaa
de e Waldemar Hen

schel.

Turf AGRADECIMENTO FF<ACOS E AN�MICOS!
Tom.ml

A S. E. Guarany agra
dece por este meio os

bons serviços a ela pres
tados, pelo sócio Sr.
Bertoldo Doering, o qual
acaba de transferir re

sidencia para São Fran

cisco; na qualidade de

tesoureiro, cargo essse

que sempre desempe
nhou com rara compe-
encia e dedicação.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I.prepll_ ....:

To••••

"
Re.fri.d•• '

11�.:.f.t.li :::;:;:::
.

I i
.. t:;:::'-, ,

lo\,.
"

......�,. Convalescenç.s
VI 1'<} io CREOSOTADO
E. UM f;ER"DOR DE SAÚO&:.

Bodas de Prata

amigos foi levar-lhe um

abraco de felicitacões e

oferecer-lhe uma' lem

brança, recebendo fidal

ga recepção.
Ao Dr Waldemiro Ma

zurechen as felicitações
do «Correio do Povo».

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Dr.

Escritorio: MaL Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencla : Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

Dr. Wal�emiro Malurec�8n
e.SA BI'SA'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização
- Raios Infra-vermelhos e azuis.

�wmWlW-4íCm���Wl�m�r��
Posto RUBINI Ltda. �

I

OfiCINA fORO AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158 Bebé O nosso presado
I. redator, sr. Mario Tava- ..

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

_,

res da Cunha Mello e

� sua digna esposa, dona
Diva Sabino Tavares,
registam com orgulho o

nascimento de mais um

I':. herdeiro, no dia 30 de
- Julho: e que na pia ba

tismal tomará o nome

de Julio.
Os nossos votos de fe

licidades ao pequeno Ju
lio e seus dignos proge-
nitores.

.

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Combustivel e Accessorios

Lubrificação; Solda autogênia e carga de baterias,

Carvão e. Lenha para Gasogênio

,

Não comprem! FAZENDAS, CHAPÉOS,
SEDAS, PERFUMARIAS

E ARMARINHOS

sern 'primeiro verificar os preços destes

artigos na casa

Si V_ S, necessitar de tim concerto no seu Caminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por hábeis profissionais em mecânica,

e elétromecânica

Bruhns - JarUDuá �O· SulErico
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

....................� -- I !

O SABÃO

,�\l�O V1RCl:,.J �OA e:»; -'7
(�Wnzn INDUSTRIAL
JOINVILLE

.Espeaialidade"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

NÃO DEVE FALTAR EM CASA ALGUMAI

, .
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