
· ab{7 horas Dali será o
, . 'meslflo" conduzido até

esta cidade, pelos alunos
dos Grupos Escolares.
Espera-se a chegada

a Prefeitura, pelas 19
horas, sendo a saudação
oficial feita pelo Dr. Ar-

TELEFONE N0. 39 químedes Dantas, Dele

gado Auxiliar de Policia.

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL Sabado, 26 de Agosto de 1944 Sta. Catarina N. 1.238 Nessa ocasião. serão

____..
- entregues os dIplomas

aos atletas que no ano

passado transportaram
no neste municipio e

que são os seguintes:
A. Guilherme Schwan

ke João Oleski, Erico

Sprung, Lourenço Ers

ching, Rubens Costa,
Elpidio Martins, Delor

ges Costa, Eugenio Stahl,
Manoel Hort, Mario Mah
furd, Leonardo Dias, Al
fonso Mathias, Mario
Müeller, Manoel Martins,
Geraldo Marquardt, Er
wino Encke, José Fru

tuoso, Curt Beber, Arno
Müeller, Samoel Vieira,
Angelo Pradi, Adernar
da Silva, José Osni Rosa,
Elpidio da Silva, Walter
Balock, Angelo Piazera,
Durval Marcatto, Mauri
cio Koeler, Ernesto Ben
dack, Lourival Soares,
Gert Wilhelm, Ireneu
Medeiros, Geraldo Cardo

so, Lauro Harbs, Euge
nio Silva, Pedro Kopiack
Jorge Guenther, Osni
Müeller, Gert Breíthaupt,
Pedro Rengel, Emilio
Nasario, Pedro Frutuoso,
Olavi� Cardoso, João
Luiz Airoso, Faustino
Girola, Pedro M. Lopes,
Rubival Costa, Abroim

Yuppa, Leopoldo Stahl,
Victor Hausen, Orivaldo

Platt, Lauro Donath,
Helmúth Hansen .. Hum-

:.... ... berto Loeven, Ferminio
Lopes, Valdemar Maba.

S
-

h 1-
II

O "Fogo" pernoitará1 III .0
,

1C"O, nesta cidade, sendo na-
manhã seguinte transpor
tado pelos atletas das
associações Baependi e

Acarai até a divisa de

Blumenau]

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER - Fundado em 1919

o 'OUE VAI, PELO
MUNDO

França
As tropas inglesas e

americanas continuam
no seu rapido avanço
alem Paríz; tendo ja al
cançado a historica ci
dade de Rouen, em

cujas cercanias os ale
mães desesperadamente
procuram resistir. ItalíaEmquanto isso, uma l...
outra coluna do General As tropas do Corpo
Montgomery rumo ao Expedicionario Brasilei
norte, ja atravessou o ro, que nos arredores
rio Sena, ameaçando en. de Piza substituiram as

curralar, num grande forças do 5°. Exercito,
bolção, as forças nazis- retiradas para a invasão
tas que defendem Havre, do sul da França, tive
Calais e a zona que ser- ram o seu batismo de
ve de base para a expe- fogo, justamente no dia
díção das bombas voa- em que o Brasil come
doras. Na Normandia 14 morava o segundo ani
divisões alemães estão 'versario da declaração
cercadas e vão sendo de guerra aos paizes
Implacavelmente exter- do eixo.
minadas. Estão assim os nossos

Tambem as forças que bravos patrícios defen
desembarcaram no sul dendo a liberdade mun
da França fizeram gran- dial e vingando os bra
des progressos, tendo sileiros miseravelmente

, tomado Toulon e estan- assassinados muito antes
do a caminho de Marse- do que se esperava.
lha. Nessa zona, perto No setor da Italia a

da fronteira espanhola zona de combate está
houve novo desembarque entre Florença e Piza,
de tropas aliadas, con- onde os alemães defen
tando-se que, dentro em dem vigorosamente os

pouco, estarão cortadas seus postos na ultima li
as comunicações ale- nha de defesa na malía
mães com a terra do dada terra que um dia
general Franco. pertenceu a Mussolini.
Alem de tudo, tambem

os patriotas franceses
estão dando que fazer
aos nazistas, pois depois
de quatro dias de lutas
.ferozes ficaram senho
res da propria capital

Do Brasil
Em todo I) paíz tive-

.ram um cunho de exep
cional brilhantismo as

comemorações do trans
curso do segundo ani
versario da entrada ,do
Brasil na guerra.
Os comicios realiza

dos bem demonstraram
a vibração patriotica do

povo em apoiar a deci
são do governo e não
esmorecer no esforço de
guerra, produzindo cada
vês mais, não so para
que nada falte na frente
interna, como sirva de
estimulo aos bravos que
combatem alem mar.

A civica demonstra
ção popular levada a

efeito no Rio, foi uma

das maiores a que o po
vo carioca ja assistiu,
tendo falado não somen

te o representante do
governo, como os de to
das as classes, desde os

funcionarios publicos e

índustríaís.

A Companhia Nacio
nal de Papel e Celulo
se, em organisação, aca
ba de adiquirir pela ele
vada soma de Cr $ . .

6.000.000,00 a importan
te fabrica de papel São
Geraldo, sita no Distrito

O brilhante "Diario te publicado uma serie
Carioca" tem ultimamen-

'

de artigos, cartas e no-

___, ...,.._
---------- tas referentes ao pro-

«O Presidente Vargas blema da madeíra no

Exercito Nacional. tem declarado reitera- Brasil.
No Rio teve lugar um damente que, cessada a Depois de demonstrar

grandioso destile militar lei de guerra, "os pro- que a madeira de cedro
na nova Avenida Getulio blemas internos de estru- subira de Cr$ 350,00 o

Vargas, que depois será tura definitiva do Estado metro cubico para Cr $
entregue ao transito pu- e de complementação da 3.500,00, não por falta,
blico.

'

ordem constitucional se- mas por especulação,
---,------- Em Joinville, Blume- rão resolvidos eID: tempo pois existia no deposito
Federal, cuja produção nau e todas as sédes de com o pronunciamento da Estrada de Ferro Leo

mensal atinge a cerca unidades militares as amplo de todas as forças poldina mais de '3:000 m3,
de 500.000,00 cruzeiros. festas foram este ano as sociais." Esse tempo em passou o jornal a fazer

mais brilhantes. verdade, se aproxima uma reportagem sobre o

O sr. Oswaldo Aranha I com o prenúncio da ví- que se passa na zona

acaba de demitir-se do A �omissão Brasileira toria final das Nações da Rede de Viação Pa;
cargo de Ministro do Es- AI?erlc�D:a de generos Unidas, entre as quais rana-Santa Catarina, on

terior, sendo substituido allI1:�entIclOs, mandou or- estamos em defeza das I de uma fortuna está apo
interinamente pelo Mi- gamsar um map� �o que mais belas conquistas da drecendo por falta de

nistro Leão Veloso. foram s�as atívídades humanidade. Então, no I transportes. ,

entre Baía e Acre. ambiente da ordem e da Veio então a direção
O governo dos Esta- Desse docu�en�o c0!1.8 disciplina, índíspensa- da Rede explicar o quan-

dos Unidos acaba de ta. q�e a Com!ssao dís- veis a uma grande mani- to -Ihe tem merecido o

ceder' ao nosso pais t�IbulU as segumtes quan festação nacional, serão problema, alegando que,
mais 4 contra-torpedei- tídades de sementes:

.
convocados os brasileí- dentro das possíblída

ros, sendo a entrega fei- 2.300 toneladas de mi- ros para o plesbis c i t o des tem atendido as re

ta em Natal. Dentro de lho, 1.26� de arroz e . .. da Constituição É justo quisições, mas que a

poucotempo outras trans- 6.747 qUl�OS de sementes portanto, que os traba- produção duplicou, pois
ferencias terão, lugar e de hortaliças, correspon- lhadores queiram ter "o trabalho nas serrarias
entre élas a de diversos dendo estes a. algumas bem presentes os prin- é intensivo, dia e noite".

cruzadores, ficando as- cente�as de milhares de cipios fundamentais de Oueímou-se o Instituto
sim o Brasil com a se- pacotinhos. um regime que lhes ou- do Pinho com a alega-
gunda esquadra dasAme- torgou as leis trabalhis- ção da estrada e manda
ricas. O Snr. Ministro Mar- tas mais adiantadas, que a folha carioca, copia

condes Filho,proferiu na já inscreveu tres mílhõ- do oficio em que a Jun
"Hora do Brasil" uma es' de operarios nas ins- ta Deliberativa explica
palestra si o plesbicito tituições providenciais 'e a situação dos madeirei

exigido na Constituição, que oferece a assisten- ros no Paraná e em

do qual extraimos o se- cia a dez milhões de Santa Catarina, decla

guinte trecho: habitantes. rando que, de 1940 pa-

"
.

francesa, tendo antes ja Rumània
tomado Vichi e outras '

cidades. O governo do O rei Miguel, da Ru-
Sr. Laval transferiu-se mania, fez uma procla
para a, fronteira Suissa, mação ao seu povo con
dizendo-se que o Mare- citando-o a combater os
chal Petain foi conduzi- alemães e auxiliando os
do sob custodia para o aliados que sempre ío
interior da Alemanha. ram os amigos de sua

patria.
Diante disso os exer

citos rumenos passaram
a dar combate as tropas
nazistas, tendo aceitado
as propostas de paz que
foram feitas pela Russia.
Dessa forma os exer

citos russos tem o ca

minho franco até a fron
teira ungara, onde o alar
me é grande, pois ja fo
ram tomadas 'medidas
drasticas para ali evitar
o que está acontecendo
com seus visinhos rume

nos e bulgaros.

lIIan·obras
Madeireiras

Quem "terá razão?
ra cá ja fez tres cortes
na produção das serra

rias: 30% em março de
1940, 25°/0 em setembro
de 1940 e 25°10 em maio
de 1943. Dessa forma
existem serrarias que
somente podem produ
zir meio vagão por meso
Em resumo, nesse oficio,
propunha aquela Junta
que fossem aprovadas
as seguintes providen
cias:
- Não exigencia dos

estoques visiveis á QJ4lr
gern da linha; estabele
cimento do percurso mí
nimo para o transporte
de madeira; e restabe
lecimento do trafego no

turno, .medídas essas de
grande alcance, no mo

mento, e que ainda não
foram .postas em pratica
pela R.V.P.S.C:
Agora tambem vem a

Delegacia Regional do
Instituto do Pinho em

(cont. na ultima pag.)

Um Heróe

Mexico
No porto do Mexico

incendiou-se o grande
vapor argentino "Rio de
La Plata", tendo sido
salvos todos os passa
geiros e' tripulantes.

Turquia
Noticias da Ankara,

capital da Turquia, rela
tam que o governo bul
garo procurou o embai
xador' inglez para pro
por a saida daquele paiz
da guerra, sendo rechas
sadas as condições pro
postas .. A proposta de
paz somente será discu
tida quando o exercito
bulgaro capitular íncon
dicionalmente e reco

lher-se as fronteiras an

teriores 'a guerra.

o glorioso Exercito Nacional, festejou a 25
de Agosto, a sua data magna.

Assinala essa efeméride a passagem de
mais um aniversário do nascimento de José Al
ves de Lima e Silva - Duque de Caxias, por
tantos titulos consagrado como nume tutelar não
só do Exercito senão da própria Pátria Brastleíra.

Guerreiro e pacificador José Alves de Lima e

Silva pelos exemplos e ensinamentos de sua vi

da e de sua óbra, representa o verdadeiro sím
bolo sob cujas inspirações se nevem guiar os

soldados do Brasil.
Patriota exaltado não permitiu jamais que

a soberania de sua pátria Iôsse slquer levemen
te maculada pela cobiça ou pelas rivalidades ex.

rranhas, levando sempre, sob sua invicta' espada,
á vitória as tropas sob o seu comando.

Na paz, como estadista, o seu exemplo,
ainda é de ser seguido.

Tolerante e energlco, transigente e desterne

roso; realizou a tarefa inicial de unir os brasileiros.
foi nêsse sector, um autêntico pioneiro.
Seu nome será 'eternamente lembrado pela

pátria agradecida, mormente em transes doloro
sos de sua história.

Seu espírito ha de proteger a caminhada das

forças brasileiras 'que, impávidas, se transporta
rarn, arraves os mares, na missão mais que su

blime de defender os ideais pelos quais sempre
lutou durante toda a sua vida.

Justo é, pois, comemorar-se na data do seu

nascimento a memória daquele que, a serviço
da pátria, se revelou um verdadeiro heróe.

M. T.

I�Fogo'
rio brasileiro até Porto
Alegre, deverá chegar
a divisa de nosso muní
cipio com Joinville, hoje

Russia
Esta semana tambem

as tropas russas se mo

vimentaram para chega
rem mais perto do cora
ção da Alemanha. . Não
somente estão prestas a

cercar completamente
Varsovia, a capital polo
nesa, como iniciaram
uma violenta ofensiva
em direção a Ploest, os

grandes poços petrollte
ros da Rumania, estando
ja a cerca de 30 quilo
metros daquela impor
tantíssima cidade, fonte
de combustivel do Reich.

Gra n des comemora

ções tiveram lugar on

tem em homenagem ao

Duque de Caxias, patro
no e figura heroica do

o «Fogo Simbolico da
Patría», que, dos montes

Guararapes, em Pernan
buco,percorrerá o terito-

,---------

o....."'�"'�"'....n
AYIARID LEGHORI - Ca.OllHAS

Criação de Leghornes brancas e

Rhodes Island Red rigorosamen
te selecionadas. Aves para repro
dução - Pintos de 1 dia - Ovos
para incubação. Peçam listas de

preços à ALFREDO VIERTEL

Canoinhas - S. Catarina

rv ..........v ..........v...-u
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Tenente Leonidas Cabral Herbster, presiden
te <tcíJunta do Alistamento Militar, faz saber que,
estando concluidos os trabalhos de Alistamento no

corrente ano, vão ser os mesmos remetidos a [unta
de Revisão e Sorteio Militar, na Capital do Estado,
sede da 16a. Circunscrição do Recrutamento, acom

panhados de rodos os documentos e reclamações
apresentados pelos interessados. E pare que chegue
ao conhecimento de todos, manda' afixar ne porta
principal do edificio da Prefeitura Municipal, onde
funciona a Junta, na Intendencia Distrital de Corupá
e publicar na imprensa local a relação geral, por or
dem alfaberica e, classe dos alistados Aqueles que
tenham reclamações a fazer, deverão epresental-as
competentemente documentadas a esta Junta, até 30
de Novembro do corrente ano.

Eu, Artur Müller, secretario, lavrei o presente
edital que assina e vai pelo presidente rubricado.

Iaragué do ôul, 1 de Julho de 1944.

ARTUR MÜLLER - Secretario
LEONIDAS C. HERBSTER - Presidente

CLASSE DE 1924: Arthur Gaedke. CLASSE
DE 1925: Artur Costa, Artur Bianchini. Artur Bach
mann, Artur Julio Ricardo Wagengnechr, Artur Men
selln, Artur Krüger, Artur Erdmann. Artur Hornburg.
Artur Kreutzfeldt Alfredo Báumann, Alfredo Wach
kolz, Alfredo Koellner, Alfredo Möller, Alfredo Maer,
Alfredo Machado, Alfredo Rosniezek, Afonso Paulo
Antonio Neirzel, Afonso Guinther, Afonso Bluck,
Affonso Toni, Affonso Klelschmldt, Afonso Irner,
Affonso Corrêa, Afonso Friedrich, Affonso Gonçal
ves, Affonso ßrosowskí, Affonso Persch, Antonio
Abilino, Alfredo Fachini, Antcnio Werbinenn, Anto
nio Cordeiro, Antonio Soares, Antonio Titz, Anto
nio Luy, Antonio Dias, Antonio Chimelli, Albrecht
Bahr, Albrecth Gnewuch, Albrecht Tíegs, Albrecht REMOVER, EX-OFICIO:

Mathies, Arno Weege, Arno Fischer, Arno Bruno De acôrdo com o art. 72, item I, do decreto-

Eggerr, Arnoldo Zimmermann, Arnoldo Jorge Carlos lei n .. 700 de 28 de outubro de 1942;

ôchroeder, Arnoldoé João Grubbe, Arnoldo Oeste- Maria Henck, ocupante do cargo de professor com
reich, Arnold Paulo Bernardo ßoldr, Arnoldo doe plementarista, padrão "O" do Quadro-Unico do Mu

Santos Bastos, Angelin Murara, Angelin Alegri, An- nicípio, da escola mista "Princesa Izabel" de

gelo Plazera, Angelo Florieni Sobrinho, Alex Ra- Pedra de Amolar-Alto, para a escola mista "Darcy
dünz, Alex Schmidr, Alexandre Francerchl, Alexan- Vargas" de Greta-Funda.
dre Brann, Anesror Kastehlen, Alvim Blank, Alvin Comunique-se
Behnke, Alvim Frlteche, Alvino Wendorff, Adolfo as} LEÓNIDAS O. HERBSTER

Salal, Adolpho Gosch, Adolf Walz, Adolfo Ernesto Prefeito-Municipal _

Wayand, Adelino Schick, André Engel; André War-
..

genowsky, Abrão Pinheiro, Abrahão José da Rocha, (Reproduz-se por ter saido com incorreção em ADVOG lA.DO
.

Abraão Softere, Alberto Engel, Aladium Iuppa, Amen- 1. de Julho de 1944).
.

.

� . I Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba-

dus Alfons Jacob, Armando Corchertí, Aurelio da as). LUIZ Gomes - Secretário lhista. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação

Silva, Auzusto Rutsatz, Auzusro Krueger, Altamiro
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declarat6rio, opção, re-

t; o 6 tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-

Balista, Alolsio ôcheller, Amantino Calixto, Albano Port�rl'!I de o de Hoosto de 1044 bunal de Segurança Nacpon;ll. Atende a serviços f6ra da

Lombardi, ßoleslev Llrbanskí, Bruno ôchwartz, Bru- U U U ., U U., comarca de residencia.

no Weiss, Bruno Klemann, Bruno Greuel, Bruno Residência: J O I N V I L L E - Rua 0110 Boehm H. 210 - Fone 333.

Kirzherger, .Bruno Pinceghner, Bruno Martins O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

Bruno Alberto, Richard ôpredemann, Bertholdo Zíls- r e sol v e:

dorf, Bertholdo Kllrzke, Bertholdo Luciano, Berthol
do Mund, Bertholdo Mafazolli, Bernardo Adalberto
Wenderhoff, Bernardino de Souza, Bento Bandeira,
Carlos Denker, Carlos Siqueira, Carlos Wilke, Car
los Ruben Piazera, Curt Krueger, Curt Draeger,
Gurt Conrado Mielke, Curt João Rohrbacher, Curt
Ottocar Wagner, Conrado Erich Carl Lange, Cons
tante Kornetzki, Claudio Abelino, Casimiro Vílchows
ky, Celio Furtani, Domingos Batista, Domingos Can
dinho dos Santos, Dionisio Evaristo Freiberger, Dor
cilio Venanclo Voltolini, Delfino Raduenz, Dortval da
Cruz, Ervino Flllvosck, Ervino Lach, Ervin Karsten,
Ervin Líesenberg, Erich Härchen, Erich Ernst Otro
Marquardr, Erich Meier, Erich Alberto Wilhelm ôchün
ke, Edmundo Hauck, Edmundo Ziechlsdorff Edmund
Dreger, Edmundo Ramthum, Ewaldo Bier, Ewaldo
Boiler, Ewaldo Duwe, Ewaldo Krüger, Ewaldo Wudt
ke. Ernesto Engel, Ernesto Phau, Ernesto Piske,
Euzebio Mathedi, Eusebio Caetano, Eduardo Spu
ner, Eduardo ôoropíerra, Edgar Grützmacher. Edgard
Ramthum, Elpidio da Silva, Emanuel Friederich, Er
nani Castro. Gonçalves, Emilio Blanck, Emil Alfons

Kühl, Emilio Guckert, Egon Hagedorn, Eugenio
Rusch, Eurides Romualdo, Egen Blunk,. Fredolim
Martim, Fides Wilhelm Rudolf Gutz, Fortunato Nagel,
Francisco. Erchinger, Francisco Jablowski, Francisco
Jo�Demaili� Frnnci�o Win�� Frnncisco Ma�, ���������������_I��������������� Deordemdo sr. Pre-

Francisco Urbawsky, Fugend Steinert, Fritz Gerling,

"BRASIL" COM'P. DE SEGUROS 'GERAIS
feito Municipal torno pu-

Felix Richert, Felix Wargenousky, Germano Krüger, blico que durante o cor-

Germano Piermann, Gerhard. Larsen, Gerhard Her- rente mês de Agosto, ar-

mlmn Seidel, Gerhard Bruch, Gerhard Guilherme fUN D A D A E M 1904
recada-se na Tesouraria

Roberto Schlup, Geraldo Lotello, Geraldo Roberto da Prefeitura Municipal

Hruschkd, Gervasio de Gois, Gervasio Schiochet, S EGun O S de Jaraguá do Sul e na

Gervasio Samorski, Gervasio Borges, Gonçalo da H. Intendencia de Oorupá,

Silva, Ger Franz Ludovico Bender, Gustavo Gaedke, D & o imposto sobre Explo-
Guilherme Pedrorti, Gabriel Zako, Hermann Ram-I FlOG O

ração Agricola e Ind us-

thum, Hugo Küster, Heitor Pinheiro, Humberto Zu- trbl.

mach, Humbert Siewerdt, Harry Sjöberb, Harri Butz- Não satisfàzendo o pa-

ke, Harri Augusto Alvino Konell, Herberto Behling, AUIDENTES DO TRABALHO gamento no referido mês,
- Continua -

ficará o contribuinte su-

AUJ[DENTE§ PE§§OA\1[§ jeito á multa de 20'/. so-
._. .. :& ....e _ O ma .... IZ' e

bre o imposto no primei-
�!lf � f;!l � � UíI? � �JF� m � ro mês, sendo então fei-

AGINTES em JARAGUÁ: SCHULZ & elA. LTDA. taacobrançajudicialmen
te .

Tesouraria da Prefeitu-

EGON SCHMALZ .& PIGATTO ra Municipal de Jaraguá,
1 de Aß'osto de 1944.

F.VOSGERAU
Tesoureiro

Serviço Militar'
Edital de Alistamento de t944

�--------------------------------------

E M JO I �: V I L L E
procure .

.

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDB DB TAUNAY N. 185

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, na

conformidade do disposto no art, 12, item 1. do

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, decreto-lei n. 1 202, de 8 de abril de 193,9.
'

resolve:

Tornar sem efeito a Portaria de 1°. de Julho
de 1944, que designou o funcionário João da Silva Na-o 'comprem' FAZENDAS, CHAPÉOS

Neves, para trabalhar na Agência de Estatística. • SEDAS, PERFUMARIAS

Portaria 'de 1. de
Agosto de 1944

CONOEDER LICENÇA:
De acôrdo com o art. 167, do decreto-lei n-.

700 d s 28 de outubro de 1942.
A João Batista Rudolf', ocupante do cargo de

Fiscal-Geral, padrão H do Quadro Unico do Mu

nicipio, de 6 mezes á contar désta data.

Comunique-se
as) Ten. LEÓNIDAS O. HERBSTER

Prefeito-Municipal

Decreto �e � �e Hoosto �e 1944
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
resolve:

CONCEDER EXONERAÇÃO:
De acôrdo com o art. 92, § 1. letra A do de

creto-lei n. 700 de 28 de outubro de 1942;
,A Marilia Cunha, do cargo de professor pa

drão "B" do Quadro-Unico do Municipio a contar

da data' de 1. de Julho do corrente ano.

Comunique-se
as) Ten. LEÓNIDAS O. HERBSTER

Prefeito-Municipal

�ecreto �e � de Hlosto' de 1U44
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
resolve:

Decreto-Lei N.. 125

Comunique-se
as). Ten. LEÓNIDAS C. HERBSTER

,

Prefeito-Municipal

Anunciem nesta folha

D E O R E 'r A:

Art.!. L. Fica aberto, por conta do saldo do

exercicio anterior, o crédito especial de cr$9.944,00
(nove mil novecentos e quarenta e quatro cruzei

ros), destinado as seguintes aplicações:
a}-aquisição de, um' cofre para a intendência

de Corupa . 1.980,00
b)-aquisição de bancos, arbustos,

flores, grama etc. para um jardim público
em construção

c}-aquisiçã'o de uma carroça para
transporte de lixo

5.964,00

2000,00
Total Cr$ 9.944,00

Art. 2. - Este decreto lei,' entrará em vigor na

data de sua públicação, revogadas as disposições
em contrário

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

9 de Agosto de 1944
�

as} LEONIDAS O. HERBSTER
Prefeito Municipal

" LUIZ GOMES - Secretário
"

ALFREDO MOSER-Oontador

'CASA BYLAARDTI

flgentes para () Norte e Oeste Catarinense:

o Paraiso das SEDAS e

- TECIDOS FINOS -

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

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

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA �O
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS

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

Dp. Lúcio Coppêa

E ARMARINHOS

sem primeiro verificar oe preços destes

artigos na casa

[Eríco
.

Bruhns -. ]HrHIUÓ �o Sul
RUA CEL. BMILIO JOURDAN N. 62

,

PREFEITURA MUNIOI

PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL

Um presente
de real valor para a ju
ventude é um bom livro.

Compre-o na Tipogra
fia Avenida.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,

INFLAMAÇÕES.
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINI-tAS, ETC.

RUA PRINCEZA ISABEL, 32

....oinvill.
6x4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Teremos amanhã mais uma tarde de grande jubilo para os esportistas locais, trata-se

de um ínteresentíssímo encontro pebolistico entre as equipes representativas do Baependí
X Cruzeiro do Sul. - Modificação na linha atacante do Bnependi. Estreará um famoso

meia direita uruguaio. Lorenço jogará de estrema direita. Espera-se uma

numerosa assistência.

Caixa Postal, 19

c o R R E I O O O p O V O I CALÇADOS--,
-I RG 0-'fUN O A. O O EM 1919 Telefone N. 39

ANO XXVI JARAGUÁ .DO SUL SABADO, 26 DE Agosto DE 1944 STA. CATARINA - N. 1.257

Esportes
..................................

Edital de Protesto

Baependí X Cruzeiro
do Sul -

Faço público, que se acha em meu cartono

para ser protestada por falta de pagamento na

data do vencimento uma duplicata N. 18.273 de

Or$ 2.267,70 (dois mil duzentos e sessenta e sete e

setenta centavos) tendo ainda um saldo devedor de

Or$ 68980, á pagar, em que é devedor JOAQUIM
DALPRÁ, e credor. Roberto Grossenbacher, e co

rno o devedor reside fóra desta Oornarca, pelo pre

sente o intimo para no prazo legal, efetuar o pa

gamento, ficando notificado do protesto si não o

fizer.

SÃO OS MELHORES

E MAIS BARATOS

Moça inteligente pará
cuidar da selagem dos
calçados e no armazem,
á tratar com a

quando dizemos espetá
culo digno de nota, que-
remos frizar a posição Jaraguá do Sul, 22 de Agosto de 1944.
de ambos os quadros:

1_· IBaependí e S. E. Cruzei- Mario Tavares da Cunha Mello - Tabelião

ro do Sul, ambos cre-
denciados na 2a. Díví- _

Caixa Postal, 11 - I -

são da Liga Joinvillen- Atençao Ocasião =-- .... _
se de Desportos, o que,

I
-

p��a os entend!dos, sig- Avisamos aos congre- I

nííioa algo de ímportan- gados e a população em Vende-se
te, prometendo, portan- geral que a Igreja Evan-

to, revestir-se a pugna gelíca "Assembleia de 1 terreno cl casa,
de grande animação, da- Deus" mudou-se para a bem apropriada para
do o interesse que des- Rua CeI. Procopio Gomes

pertará nos que a pre- N. 227 em frente da Mar- n.egocio e pensão,
senciarem. cenaria do ônr. J. Karger. sita a estrada Rio

A DIRETORIA Molha
..

________,_
Trata-se na reda-

Grandioso sortimento ção desta folha.

de Albuns para Fotogra
fias acaba de receber

Tipografia Avenida.
Avenida Getulio Var

gas, 350.

PrOduto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGuÁ DO SUL
SANTA CATARINA

-

A convite da Associa

ção Atlética Baependi
deverá chegar amanhã,
pelo trem da carreira,
às 8,30, o forte esqua
drão da S, E. Cruzeiro
do Sul, da visinha cida
de de Joinville, um dos
clubes mais credencia
dos na 2a. Divisão da

Liga Joinvi1lense de Des.
portos, que virá inte

grado de ótimos elemen
tos pebolísticos, a-fim-de
enfrentar o "Baepedí",
um clube de grande car
taz e campeão desta zo

na.

O Baependí reserva

rá para o público jara
guaense uma agradavel
surpreza, qual seja a a

presentação de um mag
nifico meia-direita uru

gaio, aquisição sua, que
se encontra . em nosso

meio, tendo já dado
uma boa demonstração
em treino realizado quin
ta-feira passada, o qual
fará sua estréia amanhã.
Dado o interesse que

sempre têm demonstra
do .os simpatizantes do
pebol. desta cidade, por
.espetáculos dignos de
nota, como sóe ser o de ,

amanhã, queremos, crêr

seja pequena a cancha
do Baependí para com

portar o elevado aúme
ro de pessoas que acor

rerão àquele local, e

Aviso

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

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

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

. de Aluguel

-f
É UMA DOENÇA IUIAVlsSIMA
MUITO "ERIGOSA "ARA A FA

MíLIA E "ARA A ftAÇA. COMO

UM 110M AUXILIAft NO TRATA

MItNTO DÉSSE GftANDE I'LAGELO

USE o
•

I ;IUI;1111:[Il�ll;IIM

Séde em São Paulo
Rua Senador Feijó n. 20S

S'. andar

Diretor-Proprietario
DR. AffONSO DE O. SANTOS

Agência no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n. 9

2'. andar

A SiFIUS .. A"RESENTA SOB

INÚMEftMl'OftMAS. TAIS COMO:

ftEUMATISM.

ESCRÓFU�
ES..INHM

FISTULAJI

ÚLCE....

IECZEMd

!'EftIDM

DAftTftOS

MANCHA_

farmacia

Na qualidade de pro
curador de dona Gertru
des Bernhard, propríe
taria do Lote de Terras
Nr. 1936/1817, sito no lu

gar Itapocusinho, neste

Munícípío, venho avisar

que é expressamente
prohibido, no dito terre

no, derrubar e puchar
madeiras, fazer roçadas,
cercas, tirar foragens
para animais, e outros

Iíns, e soltar animais.
Ficando os Intratores

a gazolina e
. I responsaveis pelos da

- gazogenlo nos que se verificarem.

T I i N 6 Jaraguá, 23 de Agosto
e e one. de 1944.

N O V a - lot�ar &onnen�D�1 _ 3x�RNOLDO L. SCHMITT

. l.precMI_ ...:

To••••.
Redri.do.
Bronquite.
E,crofulo••

..
Conv.l.sc.�..

VINHO CREOSOTADO
.

É UM GERADOR DE SAÚDE!.

Precíza-se

FRACOS E ÁN�MICOS I

Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Oure seus males e poupe
seu bom dinheiro C0m

prando na

lO ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO' 'HÁ IS "NOS

VENDE-Si! EM TODA "ARTE.

ßooneiem nesto fol�o
de ROBERTO M, HORST

a que dispõe de maior ...�============================

sortimento na praça e ofe-
rece seus artigos á

préços vantajosos. .

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4

Fabrica de Moveis EstoCados

"CRUZEIRO"
. Procure rransformar �gr��� seu lar num maravilhoso

e elegante mundo, cheio � �,,_� � de encantos, beleza e

elegância, usando os � � maravilhosos e modernos

mobiliários estofados, tapeçarias, qecorações,
dormitórios completos, salas de jantar, cópas e cosinhas, etc., da

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em Iaraguä do Sul,

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32
,

Resultado do sorteio realizado em 29 de Julho d� 1944.

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

............ �.--- .

I.

Grande Empresa America.nópolis

Plano Magno - Mensalidade e-s 5,00
Numerações Premiadas

1°. PREMIO: 51 2 1 Nos I'. premio 1 2 1 Um imóvel no valor de:

3'. premio 2 S 6 Cr.$ 100.000,00
, 2°. PREMIO: 4628 2'. premio 6 2 S Um imóvel no valor de :

3'. premio 286 Cr.$ 20.000,00
5°. PREMIO: 6286 4'. premio 2 3 1 Um imóvel no valor de:

PREMIO:
3'. premio 2:86 Cr.$ 10.000,00

4°. 0251 S'. premio 140 Um imóvel no valor de:
3'. premio 2 S 6 er.S S.OOO,OO

5°. PREMIO: 5140 Centena 121 o.s 100,00
Unidade 1 isenção da mensalidade de Agosto prox.

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

FONE45

PET.DLIIR
111111:011

O sorteio do mes de Agosto realizar-se-á no dia 26, às 16 horas,
na Séde, conforme decreto n. 2S91 de 20 de Dezembro de 1940.

--------

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

gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal IAffonso de O. Santos - diretor-proprietário

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

COURO CABELUDO,
TÓNJ:<;O CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em I
sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre·se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

IProdutos da ICeM S_A_ Blumenau T
.,

I
'

L Alameda Rio Branco - Caixa Po�.ta_l_,_4_7__IIIiIII C_o_n_t_r_a_D_Ô_I_._d_euC_a_b_e_ç_a_...I!_r_m__I_"_·_D__-_t_e_r_m_i_n_3_a_d_ô_r .1

�l!nhori1!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 26 de Agosto de 1944 4a. pagína
�---_____!:_

Eu abaixo assinado, doutor IE tem medicina pela Faculdade ! r 1Dl P � rfl\

do Rio de raneiro, medico do � Ul \UI

Hospital de Misericordia des
ta cidade, etc, etc.

Atesto que tenho empre
gado com magnifico resulta

do nas' bronquites e catarros

pulmonares, o PEITORAL DE
AlGICO PELOTENS-e', preparado
pelo hábil íarmaceutico Snr ,

. Domingos da Silva Pinto, de
.. modo que aconselho sempre
o seu use nas molestias des.
ta ordem. O referido é ver

dade, que atirn:o sob a té

do meu grau. - PELOTAS

Dr. Antonio Augusio de

Assumpção

Confirmo estes attestados.

Dr. E. L. Ferr ... ira de Araujo
(Firma reconbecida).

Licença N. 5 I I de 26 de

Março de 1906
Deposito geral: Laboratorio

Peitoral de Angico Pelotense

Pelotas - Rio G: do Sul
Vende-se em toda a parte

Peitoral d. Angico
Pelotense

Muitos dos ilustres e dis
tintos medicas que clinicam
nesta cidade de Pelotas, de.

puis de observarem a eticá

cia do
. PEITORAL DE ANCICO

PELOTENSE, dignaram-se en

viar, a bem da humanidade

espontaneamente os impor
tantes atestados que se se

guem:
Eu abaixo assinado. dou

tor em medicina pela facul
dade do Rio de Taneiro, con

decorado pelos governos da

Allemanha, Portugal e Italia,
medico do Hospital de Cari
dade desta cidade, etc., etc.
Atesto que o PEITORAL D&

ANGICO PE10TENSE, preparado
pelo íarmaceutico Sr. Do

mingos da Silva Pinto é
muito digno do acolhimento

publico, 'porque produz otimo

efeito nas molestias broncho

pulmonares, principalmente
nas de carater sub-agudo.
Por espontaneidade passo
este, cuja verdade atirrno a

té do meu grau. - PELOTAS
Barão de Itapitocaby

* *'
*

Material Escolar

tem sempre em stak

LIVRARIA AVENIDA

��m�aflnia �aGional n� ���uros I�iran�a '!��!�!�
E HtMORHÓIDßS EM GERiU

IE�nt21i �e [ntac2í((})
Q

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di

reito da Comarca de Jaraguá dó Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.-
Faz Saber aos que o presente editar de cita

cão, com o prazo de trinta dias, virem, ou dele co

nhecimento tiverem, que, estando se procedendo a

uma ação executiva fiscal em que él exequente a

Fazenda Estadoal, e executados Selma Bosse dos

Santos. e herdeiros, representados na pessoa de

Cueleopha, Vitalina, Cornélia, Zelina. Alzira e

Elvira dos Santos, herdeiros de José 'Constantino

dos Santos, e tendo o oficial dEI Justiça certificado

não ter encontrado os devedores acima relaciona

dos, por isso chama e cita-os a comparecer ou fa

zer-se representar nêste Juizo, dentro do prazo de

trinta dias, a contar da data da primeira publica

ção, para apresentarem a defeza que tiverem e fa

larem na mesma ação, sob pena de revelia. E para

que chegue a noticia a todos, se passou o presen

te edital que será afixado no lugar de costume, ás

portas do Forum. e publicado pelo jornal «Correio
do Povo», que se edita nesta cidade. Dado e pas

sado nesta cidade de Jaraguá do Sul. aos deze

sete dias do mês dEI Agosto de mil novecentos EI

quarenta e quatro. - Eu Ney 'Franco, Escrivão o

sobscrevi, (assinado) Ary Pereira Oliveira -Iuiz de

Direito, Está conforme o original do que dou fé.

Jaraguá do Sul 17 de Agosto de 1944

3xl O Escrivão - Ney Franco

:::�}""""
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :.:,:.:.•••••,..

••
J ��::::

FERRARIA

• Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

::::,'}• .v• .v••-:::re ,., ,., ..... :":"'. ,T, ,., te ,"', ,., .....�. ,"', ,T, ,., .-:-:re ,., ,'"', ::::re:. te .�. ,T, ,·,:Oe :(?:::

AGENTES LOCAIS

A. Comepcial Ltda.
JARAGuA DO SUL

�I
�

§CIHPUllIlIE
RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL,

FABRICA DE MÓVEIS EM GERAL

DO MAIS SIMPLES AO MAIS

FINO ACABAMENTO

Fornece tambem cadeiras tipo
ccZipp.rer��

,

Fogo-----------------------------

da

simbolico

Pátria

• CONVITE
O.Prefeito Municipal tem a grata satisfação de

convidar as autoridades civis e eclesiasticas, alertadoras,

grupos escolares, industriá e comercio, sociedadea espor

.tivas e o povo em geral para a recepção ao fogo simbo

lico da Pátria, no dia 26 do corrente, sabado, em frente

ao edificio da Prefeitura Municipal, provavelmente entre
as 18 e 19 horas. .

Fará a saudação o dr. Arquimedes Dantes, d. d.

delegado auxiliar.
.

O facho simbolico, ao entrar no perimetro suhur

bano da cidade, será anunciado por uma salva de doze

rojões.
.

E' de se esperar que o 'povo desta cidade, com

preendendo o alto significado civico, dessa maratona, a

maior do mundo, demonstre o seu interesse e carinho,'
comparecendo a este ato de fé e patriotismo.

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

ciai do Registo Civil do
Distrito de Corupâ. Muni
cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem c�sar.

EDITAL N. 788

Antonio da Silva
Maria da Silva.

Banco lndüstria e Comercio

de Santa Catarina S. A.
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

AGÊNCIA

.laraguiá do Sul

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

Matriz: I T A J A Í
e

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,

Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,

Cresciuma, Luguna; Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do

Peixe, �ã(' Francisco, Tubarão, Porto Uuião e Canoinhas,

SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim. e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Cencordia, 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 títulos 'de expor

tação e ou tras operações d l:) cred i to; passes para

as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,

ABONA EM . C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS

A disposição sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias 20/0

Com aviso previa (retiradas diarias até

1.000.00)
Deposites Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) depositas iniciais a

partir de 20.00 subsequentes a

partir de 5,00
,.

Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

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

UNCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

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

Sabados: Das 9 ás 11,00·

3 %

Ele, solteiro, ferrovia

rio, domiciliado e resi
dente neste distrito, com
quarenta e um anos de

idade, nascido em Jara

guá do Sul neste Estado

em cinco de fevereiro

de mil novecentos e três
filho legitimo de João
Ribeiro da Silva, já fa
lecido e Emilia da Silva
tambem já falecida.

Ela, solteira, de profis
são, domestica, domici

liada e residente neste

distrito, com trinta e

cinco anos' de idade, na
cída em Jaraguá do Sul
em dezeseis de Janeiro

de mil noveeen+os e no

ve, filha legitima de
João Antonio da Silva e

Belarmina da Silva, do
miciliados e residentes
neste distrito.

t
Frederico Enge/mann e Fami/ia

Jorge Enge/mann e Família

Walter Engelmann e Familia

4 %

5 %

6 %

das melhores febrlcas do

país, sempre a venda na
.-!........,I!!!!!!!!!!!!I!I-..�I1�.!

!-!.-!III!I!!!!!!OI!�!! I_ I.

CAsc Reo I r
......i ..........=-=;;� ..� m;;;;.I-=........._ I._

111I
F b

(Sezões Malárias :r:

!:�::�,,�,:�,,�'"�:::,��"�,: i e res MaI!i���iu�;::::�de;r.l.
I� CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - i
m �

:', " Capsulas Antisezonicas III
H. • :,.

iii M inancora" m
= m
�J

�

Em Todas as Boas .Farmacias m
III E um produto dos Laboratortos MINANCORA I
m - .loinville - Sta. Catarina,

- i
111.!!!!!!!!!!!!I,I_·.......III!!!!!!!!!!!!!!!�,!!!!!!!!!!!,!"""..,I�!!�,I-I!....,,_,:·l!!!I!!!!!I!!el!!l!!!!!!!!!!:iii
_.Iiiiiiii&iiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiii ........._ ••iIiiiiiii••iiiiiiiiiiiIi._ ••

.,�;�Iiiiiiiiii_.

Apresentaram O� doeu

mentes exigidos pela lei,
Si alguem souber de al

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

ser afixado no logar do
costume.

WALDEMAR LUZ
Escrivão

Novo Tratamento sem Operação
Após iongos estudos loi descoberto um

medicamento vegetal para o tratamen

to com ótimos resultados ,de varizes.
que prejudicam a circulação venosa.

Esta medicação. na dose de três colhe

res das de chá ao día, em água açuca

rada. restitue às pernas o seu estado

normal e a beiesa estética. Em idêntica

dose debela os males causados peios
mamilos hemoidários internos e externos,

. inclusive os que sangram. Não encon

trando nas larmácias ou drogarias. peça
diretamente ao depositário: ex. POSTAL
1874 (um-oíto-sete-quatroj > São Paulo.

HEMO·Y!RTUS (Líquido)

agradecem li todos os que lhes trouxeram a

manífestação de sua amizade, confortando-os

diante da dor por que passaram com a morte

de seus pais:

FREDERICO JORGE ENGELMANN
falecido a 17 de Julho de 1944.

TEREZA VICTORIA ENGELMANN

nata Misgajska,
falecida a 18 de Agosto de 1944.

Tornam esvecialmenh�· extensivos os

seus agradecimentos aos Srs. Pastores

Schneider e Waidner, pelas consoladoras pa

lavras proferidas em casa e no tumulo

curso.

Os que deixarem de ••1
•

pagar no praso ma-rca

do, poderão satisfazel-o

no proximo mez de Setern
hro coma multa de 20'/.;
findo o qual serão ex

traidos as respetivas cer

tidões de dividas para
ter logar a cobrança'
executiva.
Coletoria Estadual de

Jaraguá do Sul, 1 de

Agosto de 1944.

I HELEODORO BORGES
Escrivão 11

..

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

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

C�ocololes e Prolinées

Edital
IMPOSTO SOBRE IN
DUSTRIAS E PROFIS

SÕES
De ordem do Snr, Co

letor, torno . publico que
no decorrer do presente
mez de Agosto, procede-se
nesta Coletoria, a arre

cadação do imposto aci

ma, relativo ao segundo
semestre do exercício em

Compramos qualquer quantidade de

cana e ,aelado, aos melhores preços.

CAL·OPRESO & CIA.
Fabrica de Aguardente
Estrada Bananal (antiga cervejaria de G. WALTER)

JARA\.GUA DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ppe:feitoP8 l\Iunic1pal de Jápaguá do Sul
da RECEITA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de Julho de 1944

mo requer. ,

7567 - - Bernardo Meyer & Cia., requer vistoria
no aumento de seu prédio recern-construído, á Rua
Preso E. Pessôa, 71. Como requer.A r r e c a d a ç ã o Renda Receita 7561 _ Euclides M. Oliveira, brasileiro, requer

anterior I do mês I tot a I Lançada Prevista transferencla imposto de uma bicicleta vendida á
Osníl Abilio. Como requer.

Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 7566-Tercilio Demarchi, brasileiro requer trens-Receita Ordinária - Tributária ferencia imposto terreno adquirido do Dominio D.
a) Impostos Francisca, com área de 284.500 mt2. esrr. Irapocusi-Imposto Territorial 25.295,90 791,90 24.087,80 24.290,10 22.000,00 'nho, Como requer.Imposto Predial 58.516,40 250,Ro 58.767,20 66.501,50 61.600,00 7570-Eva Rau, brasileira,' requer transferencia

Imposto Sôbre Indusrrias e Profissões 90.484,80 28650 90.771,50 172.971,60 145.000,00 imposto terreno adquirido de Bernar?o Grubbe, com
Imposto de Licença 148.556,90 5.596,60 155.755 50 115.156,40 158400,00 área de 1.240 mt2. a estrada Iaragué fundos. Como
Imposto sI Exploração Agrícola e Indusrriel -' - - 155.596.10 125.400,00 requer.Impostos s. Jogos e Dlversões I

1.296,70 198,00 1.494,70 5.400,00 7565-Adolfo Lehmert, brasileiro, requerb) T a x a s ferencia imposto terreno vendido á Deodoro
Taxas de Expedíenre com área de 2.616 mt2. a estrada Irapocu.Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos

Patrimonial
Renda Imoblllarta
Renda de Capíraes

Receita Diversas
Receita de Cemiterios

Receita Extraordlnaria \

Cobrança da Dívldà Ativa \

Contribuições Diversas
Multas
Eventuais

Balancete

�CÓdigOS I
I \

Titulas

o 11 1
o 12 1
o 17 5
o 18 5
025 2
o 27 3

1 21 4
1 22 4
1 23 4

2 01 o

2,,02 o

4 12 o

6 12 o

6 20 o

6 21 o

6 23 o

3757,30

4.150,20
1.545,10

S ó m a Cr$... "'328.008,50'
Saldo disponível do exercicio de 1945

7�2,80 2.000,00
1.100,00

451,10 4.601,50 4.000,00
152,00 1.677,10 500,00

4.490,10

17.056,70 345.065,20 512.515,50 [)50.000,00
84.028,50
429.095,70

de [aragué do Sul, 51 de Julho de 1944.
Visto: LEÓNIDAS C. HERBSTER - Prefeito

Contadoria da Prefeitura Municipal
ALFREDO MOSER - Contador.

Balancete da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referent.e ao mês de Ju·lho de 1944.

Código
Local

Despeza Orçamentarla

anterio� I prevista
Titulas

o

o 2
o 20
o 20 1
o 20 2
o 22
o 22 1
o 25
o 25 1
o 24
o 24 1
o 24 2

o 24 5
o 4
o 40
o 40 1
o 45
o 43 1
o 44
o 44 1
o 44 2
o 44 5
o 44 4
o 44 5
o 'j
o 70
o 70 1
o 70 2
o 70 5
o 73
o 75 1
o 74
o 74 1
o 74 2
o 74 5

o 9
o 90
o 90 1

d o 90 2
o 94
o 94 1
1
1 o

1 00

1 00 1
1 00 2
1 1
1 10
1 10 1
1 11
1 11 '1
1 15
1 15 1
1 14
1 14 1
1 2
1 21
1 21 1

do mês I tot a I I ell!penha�a Iate o mes

e-s e-sAdministração Geral
Governo

Pessoal Fixo
Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo
Material Permanente .

Aquisição de Veículos, moveis e utensilios
Material de Consumo

Aquieição de combustivel pera automovel
Despesas Diversas

Custeio de veículos, moveis e /utensiliosDespesas de trensporte do Prefeito quando
em viagens admínísrrartves - 247,20

Dlarias aI Prefeito quando a serviço fora d/ Mun. 2.200,00
Adrnlnistreção Superior

Pessoal Fixo
Secretario - Padrão M
Material de Consumo

Impressos e Material de expediente
Despesas Diversas

Serviço Postal
Serviço telefônico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinatura' de jornais oficiais
Serviços Técnicos e Especlalísados
Pessoal Fixo

Contador - Padrão L
Almoxarife - Padrão F
Agente Municipal de Estarlstíca Padrão
Material de Consumo

Livros e Impressos
Despesas Diversas

Despe. de rransp. de funcions quando em serv.
Diárias a funcionários em viagem a serviço •

Diárias e transp. ao interior do Mun. do
Agente de Estarlsüca

Serviços Diversos
Pessoal Fixo'
Motorlstas-õ a Cr$5.600,00-Padrão Del idem
auxiliar CI Cr$-5.000.00 - Padrão C
Porteiro - Continuo - Padrão D
Despesas Diversas

Serviço de limpeza da Prefeitura e Intendencia
Exação e Fiscalisação Financeira
Administração Superior
Pessoal Fixo

Tesoureiro - Padrão K
Escrituraria -

" F
Serviço de Arrecadação
Pessoal Fixo

Quebras ao Tesoureiro
Pessoal Verlevel

Intendente - exator
Material de Consumo

Aquisição de talonários, livros, etc.
Despesas Diversas

Percentagem pera a cobrança da Divida Ativa
Serviço de Fiscalização
Pessoal Verlevel

Percentagem de Fiscalização

e-s e-s e-s

450,00 5.150,00

552,00

40,40

5.150,00
10.800,00
5.400,002.700,00

532,00

40,40

2.454,20

4.500,00

5.205,90

242,50
255,10
254,50

1.200,00

4.200,00
2.555,50
5.550,00

500,00

48.00
125,00

80,00

552,00 5.000,00

40,40 5.000,00

491,50 2.945;70

247,20
2.500,00

2.945,70

247,20
2.500,00

500,00
4.500,00

6.000,00

300,00

750,00 5250,00 5.250,00 9.000,00

1.211,00 4.414,90 4.424,00 5.500,00

242,50 242,50 500,00
15,20 248,50 248,50 850,00
26,60 261,10 261,10 800,00

1.200,00 1.200,00 5.600,00
10.9.00

700,00. 4.900,00 4.900,00 8.40000
400,00 2.733,30 2.755,50 4.800,00
600,00 5.950,00 5.950,00 6600,00

500,00 500,00 500,00

27,00 75,00 75,00 500,00
60.00 185,00 185,00 500,00

20,00 100,00 100,00 550,00

6.525,00 1.150,00 7.475,00 7.475,00 15.800,00
1.800,00 500,00 2.100,00 2.100,00 5.600,00

Prcícüura MunIDlh:li}D21i die
JJ2lr21gun2l d1o §uni

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
20/7/1944.

7577-Clemenceau do Amaral e Silva, brasíleí- de

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

i��:�� i'!�:�� �:g��:�� �F··--··Ofi�·i�-�··_··Ei;·t;"i��··_·_··\l'li
227,50 227.50 390,00 li Enrolam��!�s1�r������i. din amos e

ii
500.00 1.798,80 1 7980,80 6.00,00 li Concerto de radios, aparelhos ultra- !!

227,70 2.003:':0 2'0:��: 2:::::: ii violetás,

!��:!�:��:E�el�:=: II
�� Rua Presidente Epltacio Pessôa, 1287 H

2.552,80 2.352.80 4.800,00 I !?:\\ = !.=.�.�.�.�.� �? �.�.: = {/�
56.955,60 56.964,76 122.190,00

.

60,00 420,00 420,00 1.200,00560,00

5.900,00
2.000,00

195,00

1.298,80

2.006,00
128,40

650,00
400,00

52,50

1.589,00 965,80
47.620,50 9.355,50

- Continua no proximo numero -

----------------------------------�----- -----------------------------------------

ro requer licença de 50 dias, á contar de 17 do cor
rente. Como requer.

7551-Emilio Stein, brasileiro, requer alvará de
Habite-se em sua casa à rua Benjamim Consrant,
159. Como requer.

7576-0swaldo Meyer, brasileiro, requer alvará
Hebire-se a, sua casa a ruo D. Pedro II, 150. Co-

trens

Jung,
Como

requer.
7564-Freimundo Franz, brasileiro, requer trens-:

ferencia imposto terreno vendido á Julio Olska, com

área de 61240 mt2. estrada Garibaldi. Como requer.
7565-Freimundo Franz, brasileiro requer transf.

terreno vendido a Floriano Olska, com área 61.240
mt2. Estr. Garibaldi. Como requer.

7568 Carlos Klitzke, brasileiro, requer trunsf.
imposto uma carroça; adquirida de Lady Mayer nês
te Município. Como requer.

7511-Germano Risch, brasileiro, requer alva
rá de Habire-se em seu prédio sito a rua Mal. Deo
doro, 196-200. Como requer.

•

6965--0Iga Neitzel, brasileira, requer Alvará de
Habite-se a sua casa ci estrada Nova Retorcida, zona
suburbana. Como requer.

7524 - Reinaldo Rau, brasileiro; requer alvará
de Hebíte-se em sua casa á Rua Preso Epíracto Pes
sôa, 587/607, esquina. Como requer.

7525--Antonio ôrrichalski, Polonez, requer al
vará de Habite-se sua casa á rua J. Bonifacio, 75.
Como requer.

7559-01ga Ris:::h, brasileira requer licença cons

truir um bungalow rnixto, sito a sua propriedade a

Rua Mal Deodoro da Fonseca, conforme planta
anexo. Como requer.

7571-Roberto Georg, brasileiro, requer trans
ferencia imposto terreno vendido á Walter Marquardt
com área de 158.250 mt2. estrada Ribeirão da Alma,
nêsre município..Como requer.

7574-Rodolfo ôcharz, brasileiro, requer licen
ça para construir uma casa de madeira sito a estra-
da ßornpland, em Corupá. Como requer. .

7575 - Tercilio Catoni, brasileiro, requer rrans
ferencia imposto terreno adquirido de Herminio Zan
ghelini, com área de 182.250 mt2. estrada Itapocú
Hansa. Como requer.

7572-Tobias Cardozo, brasileiro, requer lícen
ça pera remover os restos morraes de sua finada
esposa, do Cemitério da Comunidade Carolice, para
o Cemitério Municipal de Corupá. Como requer.

7575-Leopoldo Welwel, brasileiro, requer trens
ferencia imposto' de uma cása vendida á Miguél Len
nert, sito a rua 7 Setembro em Corupá. Como requer.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaragué
do Sul, 21-7-44.

LUIZ GOMES - Secretario

LEM·BREM-SE
Verdadeira Queima Assombrosa Pechrncha

Economizem fazendo suas compras na Casa ANTONIO TOBIAS
Por motivos de reorganisação, 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 confeção desde Cr$ 60,00. Chapéus para
homens, desde Cr$ 15,00, Sedas desde 8,00 o metro,
Casacos feitos desde Cr$ 80,00.
E, oferece tambem: Cintos, Suspensórios, Lãs,

Tussores Cesemires. Pulewers ·e meis muita cousa
a preços verdadeiramente insignificantes.

Economizem comprando muito por pouco
dínhelrc nesta C A S A

a Rua Presidente Epitácio Pessoa, 652

................................................................................................................................
:i;:;�::::::: :::::::::::: :;;:::.�::::�::;:;:;::::::: :::::::::::: ;.;:::::::::: ::::::!:�::: ;;:::::::::: ::::::;::::: ::::::::::::
...........................................................................................................................

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 3"4
Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO Clinica �e OI�os, Ouui�os, nOfiz, fiOfounto
Dr. Arllninio ....avares

Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços clinlcos e clrurgicos do especialidade no

Hospital de Caridade de FlorlqnóPolis,
Assistente do professor David Sanson, n� Ri� de Janeiro,

e:x·lnterno, por concurso. da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

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

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL - SABADO, 26 DE Agosto DE 1944 _ STA. CATARINA � N. 1.238

Correió do I
Formado pela Faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
'

BL U ME NAU STA. CATARINA
.........................................

Povo praça, pessoa muito es

timada por todos os seus

amigos e conhecidos.

A todos os i I u s tr e s

aniversariantes «Correio
do Povo» envia os seus

votos de felicidade.

Ernesto
Lessmann

Poucos homens exis
tem que, como Ernesto
Lesmann, puderam, com
o seu trabalho perseve
rante, conseguir uma si
tuação que muito o hon- (cont, da ia. pag.)
ra nos meios industriais Joinville a dar palpites,
do munícípío, não como a sua conge-
Iniciando a sua indus- nere do Rio, procurando

tria a alguns anos atras, augmentar o transporte,
no interior do muaicípío, mas restringindo duran

soube eleva-la ao nivel te o mês de setembro

que hoje se encontra, de
.

'p�oximo qualque.r forne-
ocupar 40 operarios, que CIme?�O _

de g_tuas pa�a ....
IIIIiI.... •

o estimam e o tem não requisiçoes e, aindamaís, O W Id
I

M �como um chefe mas fixando a Plodução com r a emlro azurec en
muito especialme�te co- b�se nos vagõés forne- •

.

mo um amigo. �Idos pela Rede nos ul- 6,i'lêG:& Db'E.' �.H1Il\\\E"

Ernesto Lessmann tímos 12 mezes, para as
���� �e �N9J!!!111�

alem da' sua firma in� industrias em atividade, Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

dividual, de oficina me- vís.t� �xistirem 31.000 re- Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

canica e fabrica de u- quisiçoes a serem aten-
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

tensilios de diversas es- didas. . Indutotermia - Bisturi-detrico . Electro-cauterizaçäo
pecies, é tambem o ehe- _Todo mund� sabe que - Raios Intra-vermelhos e azuis.

fe da firma Lessmann nao ha madeíra de leí ... ...

Ltda. com serraria e Ia- nas praças de Joinville

brica' de moveis. para ser industrialisada

O "Correio do Povo" e, que existem ali e em

que tem nesse adianta- São Francisco do Sul,
do índustríal um grande grandes depositos de P�
amigo, envia-lhe os vo- nho, mas que,

.

o iabrí

tos de felicidades pela cante d� moveis, quan
sua data natalicia que 'do precisa desta, quan
transcorre hoje.

Manobras
Madeirei-"na SOCIEDADE"

Bernardo Grubba
No dia 19 passou a

data natalicia do Snr.
Bernardo Grubba, chefe
da firma que traz o seu

nome, e é pessoa altarneu
te destacada nos meios
sociais e comerciais do

municipio.

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii
ii DR. SADALLA A.MIN ii
11 li
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
:: . :j
H «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii

ii - .Joinville - .��

ras

CONTINUA a ESTIAGEM
Depois de breve chu

visco voltou a reinar o

bom tempo, tudo demons
trando que .vamos ter
novo racionamento de
energia eletrica para a

proxima semana.

As reservas acumula
das na represa já estão
na quantidade anterior,
pois as chuvas ali foram
ainda menos Que nas

regiões baixas.
"

Fizeram A NOS
A 22 a menina Dilor

ma Marila, filhinha do
Snr. Paulo Wunderlich.

. Dia 23 o galante Ar
naldo Reinhold, filhinho
do Sr. Ervino Reinhold,
proprietario do H o t e I
Jaraguá.
Dia 24 o menino Wal

do Herbster, filho do sr,

Ten. Leonidas Herbster
M. D. PrefeitoMunicipal.
Na mesma data o

'

jo
vem Alberto Ribeiro, fi
lho do sr. José Rosa.

Ainda na mesma data
a Snra. Nayme Fadel To
melín, dgma. esposa do
nosso confrade e ilustre
amigo sr. Honorato To-
melín. Nascimento -. _

H O JE defIue a data �I�.��%i������f�-���do aniversario do nosso Acha-se em festas .0 I,
- - - -- - - -- - -

_l3U. �.b:S1

ilustre amigo Snr. Jairo lar do casal A f o n s 0-
i\Yj PO's IO RUBINI

. L Ida. �,Guimarães Vaz, que por Char lot e Meyer Buhr, :e-
pouco tempo exerceu a com o nascimento de

gerencia desta folha com uma galante menina. � U
�

�:!�:r�i���tee d�orCO�;� Falecimento �' OfiCINA fORO A TOnlZADO R. Mal. Deodoro, 158 �
redatorial da nossa con- � S dI' d L b 'f' �
frade «A Comarca» da A Estrada Nova fale- �

.

ecção e avage�, Deposito e u rr ícantes, fi.
comarca de Indaíal. ceu com a av an ç a d a

Combustível e Accessorios.

Na mesma data come- 'idade de 51 anos a es- Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

mora mais um natalício I posa do sr. Pau lOCa rva-o e Lenha para Gasog e""n .·0
a Sra. Edwirges Wagner Albrecht.

digna consorte do nosso .--------

... prezado leitor Sr. Otto
WagIier.
A MAN H Ã festejará

mais uma data de sua

preciosa existencia o sr

Paulo' Horst, acatado
comerciante residente
á Estrada Nova' ne s t a

-

MAIS UM! Na Dele
gacia de Policia e

por represent a ç ã o da
Comissão de Abaste
cimento fpi aberto inque
rito para apurar a res

ponsabilidade de Erminio
Moser, acusado de pa
gar Cr$ 65,00 pela arro

ba de suino, quando o

preço fixado é de . . . .

Cr$ 3,00 o quilo em pé.

do não recebe a negati
va do exportador leva o

lembrete: "desta vês eu

lhe vendo as taboas, mas
não me procure mais",
Dizem. que o pinho

baixou:ta\�:mais de Cr $
100,00 a duzia e tambem
a outra madeira!
Porque?
Respondam os enten

didos!

"C�RRflO �O POUO"
Ave. Getulio Vargas • 350
Telefone N' 39 _ C. Postal, 19

JARAGUA DO SUL
Estado de Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL
e-s 25,00

DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L LER

REDATOR

Mario Tavares da C. Mello
Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
ou automóvel. procure esta Oficina bem aparelhada,

� que será atendido por hábeis profissionais �m mecânica, �
�. e elétromecânica I �
�WlW2ti<��������� --------

DIR. COMERCIAIS

WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINER

NAZISTASBAIXAS
Folhinhas para 1945

- AINDA ACEITA-SE' PEDIDOS

Tratar desde já.

Tipografia Avenida

Prova da vio
lencia do ataque
a Oherburgo foi
o numero de
cadaveree ale
mães amontoa
dos num forte
tomado por as

salto quando as

forças dos Esta
dos Unidos li
bertaram -a ci
dade. (Foto da
Inter-Americana

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
, DOENÇAS DA PÉLE.·

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- R.AIOS.X

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

�iiI8@!8��8IõlI@Iii!iiI18�Iêti��8Ii!I .i

...........................................................1 .

. 0 SABÃO

'tI,:o�O VIRG�
,.J -.-0 DA «»: t:.�
(�WETIH INDUSTRIAL
JOINVILLE "Virgem Bspecípltdnda"

: Sf:..ßÃ� 'f'RCfAt
.....

ESPECIALIDADE
da elA. WETZEL INDUSTRIAL Joinvile (Matca Registrada)

NÃO DEVE FALTAR EM OASA ALGUMA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


