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AVIARID LEGIlDRN - CARDINHaS

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

Os Festejos do
"Dia da Patria"

Importante discurso do Presidente Vargas
As comemorações cívicas.

Este ano tiveram um Disse o Chefe da Na- e operarios das indus-
cunho invulgar as come- çãs que, terminada a trias desfilaram empunmorações levadas a eíeí- guerra, o povo s e r á hando bandeiras e disti
to no dia 7 de setembro. convocado para escolher cos descriminativos.
No Rio, pela manhã, seus delegados ao gover- Na Plataforma 7 de

teve lugar um de s f i 1 e no, dando-sé ao paiz a Setembro onde se acha
militar no qual tomaram estrutura politica que vam todas as autoridades
parre 35.rOO homens do for votada por todos os pronunciou um brilhante
Exercito Nacional, sendo brasileiros. discurso alusivo a data,os m e sm o s frenetica- No cenario exterior, o Dr. Alvaro Batalha.
mente ovacionados pelo entre outras cousas o i. Á noite, como fora
povo, Presidente afirmou que o anunciado, teve lugarPelas 16 horas "Hora Brasil hoje em posição uma sessão civico-lite
da Independencia"; teve de grande relevo inter- raria com concurso da
lugar a grandiosa. con- nacional, contínnará a orquestra Jaraguá.centração, com a pre- t' dar seu integral apoio Aberta a sessão pelo
sença de 60.000 pessoas, as Nações Unidas até a snr. Prefeito .Munícípal,,sendo 20.000 escolares vitoria final. dissertou sobre a data o
que entoaram o H i n o -0- Dr. Arquimedes Dantas,Nacional Como em todo o Bra- dgmo. Delegado AuxiliarLogo depois falou o sil, tambem em nosso que obteve . os m a i s
Presidente Vargas, his- municipio tiveram gran- francos aplausos, tendo
toríando o progresso e de brilho as festas co-

i falado a s o c o r r ist a
a vida do Brasil, depois memorotívas Amantina Müller em no-
da nos s a Independen- Pelas 8,10 da manhã, me de suas colegas e
cia. depois do solene hastea- tambem sido o u v i d o s.

O Presidente, que íez mento da bandeira teve diversos recitativos dos
importantes declarações lugar o magestoso desí- alunos.
sobre a situação interna Ie sob a orientação do Ao final o rev. Padre

I e externa do paiz, foi snr. Insp. João Romario Marcos Reichert pronun-delirantemente aplaudi- Moreira. .

ciou umâ brilhante con-
do. Milhares de escolares ferencia.

Calarinense que se dislingue

Q MAJOR LUIS TAVARES DA CUNHA MELLO, DA FORÇA EXPEDICIONARIA BRASILEIRA, AQ RECEBER DAS MÃOS DO SR. PRESIDENTE DAREPUBLICA O DIPLOMA DE OFICIAL DE ESTADO MAIOR.

,-

No limiar da vitoria
aliada, todas as conjec
turas são formuladas e
todas as provisões são
manifestadas para esta
belecer os sistemas so

ciais, economicos e cul
turais do futuro. Alguns
vêm os dias vindouros
com inquietação; outros
os aprediam esperança
e entusiasmo. Com in
quietação aguardam a

queles que mantêm uma
vida em desacordo com
os direitos coletivos. Com
esperança e entusiasmo
esperam os que desejam

I contribuir para o engran
decimento dos povos,
respeitando-lhes os di
reitos, concedendo-lhes
prerogativas humanas e

admitindo-os no convi
vio de uma sociedade
de paz" justiça, harmo
nia e, prosperidade. O
receio dos regimes ex
tremos é infundado, pois,
está definitivamente re
cusado o exito ás dou
trinas da força e da
opressão. Os estudos a

curados que se desen-

Outro problema urbano
Agrava-se, dia jt dia, 0- problema !Í�stransportes na cidade. Nem os doentes, médí

cos, velhos, ou pessoas que tem pressa en
contram veículos para os seus casos de ne
cessidade. A situação entre nós está se tor
nando verdadeiramente aflitiva.

Os poucos automoveis, com que contá
vamos, encontram-se permanentemente encos
tados ou nas oficinas carecendo de concertos,
ou

.

n�s �arages por falta de gasolina, ou PO!
que os seus condutores, no momento, nao

querem ser incomodados.
E não se diga que os preços não são com

pensadores. Cobra-se o que se quer, paga-se
bem, e falta sempre condução . para os casos

urgentes' •

Um problema este que, urge, ser re�olvido. Mormente em se falando na proxima
distribuição de combustivel aos particulares.
Telegramas do Rio nos dão noticia de que pe
quenas quotas de gasolina serão concedidas
aos automoveis que ha dois anos mofam .nas
garages, afim de evitar-se acumulo de clíen
tes nos póstos.

Era o caso de se abrir uma exceção entre
nós, permitindo-se em caso. de doença, ou o�tros equivalentes, do transito de automov�Is
particulares, na falta dos de praça. Bem· Iís
calísada evitando-se os abusos que com cer
teza s·eriam praticados, a medida viria resol
ver outro problema urbano de enorme neces
sidade e carecedor de imediata solução.

M. T.

volvem na Grã Bretanha
pelos maiores sabios da
sociologia, da politica, da
economia, da ciencia,
certamente fixando soli
damente as bases nas

quais viverão as nações
que obtiveram a paz
atravez de tantos sacri
fieios e duros revezes. A
liberdade recuperará o
seu trono. O direito re

conquistará sua predo
minancia. A democracia
regressará ao governo
dos povos e, embóra
modificada segundo a

evolução universal, os
seus principios inspira
dos na liberdade e na

justiça, constituirão o
baluarte das teorias de
post-guerra, a uníca po
litica 'que coincide com
os interesses dos povos
livres, civilisados_ e cul
tos. Não haverá ficções,
íantasías e artificialis
mos, assim como prote
ções .descabldas, haverá
o homem segundo o seu

valor, sua capacidade,
seu trabalho, com todas
as faculdados de em-

Possuidor de grandes
recursos oratorios e de
vasta cultura, o orador
teve sua oração entre
cortada de aplausos da
seleta e numerosa assis
teneia.
Lamentamos que, de

vido a .escasses de es

paço não possamos dar
um resumo do que foi
a magnifica peça orato
ria do conferencista em
boa hora para aquele
fün convidado.
Foi ainda debaixo da

impressão recebida das
ardentes e patrioticas
palavras do orador .que
se encerrou a ses são
com o Hino Nacional
cantado pela assistencia.

-0-
Em Corupá ta m bem

foi executado um exe-
lente programa para a

t- --comemoração, constan-
do de um desfile, de-
monstração de 'educação ção Catarlnense de Ama
fisica pelos alunos das dores de Orqutdias, comescolas e uma sé s são presença de Inumerósoscivica. Fizeram-se ouvir convidados, 'ficou resolvi
.em brilhantes orações do efetuar-se a "Exposio rev. Padre M a r c o s çäo de Flôres e Arte"
Reichert, Waldémar Luz nos dias 24 á 27 de NoNorma F. Sabino e o vembro deste ano; nas
operario Henrique de salas de Harmonia-LiraFreitas. em Ioinville.
---·---·----1 A Exposição constará

, E' . -

d de três secçães:-XpOS Içao e I 1) Flôres
_

e vegetais de

Fio
....

res e Arte ornementaçäo. '

. ", 2) Arte domiciliar
em Joill"ille I. D) Iolnville historico e• •• ,

pitoresco.Em reunião resentemen-I Sob palmas entuslastl
te realisada pela' Associa-

o Fonícsmo da Grande Revo
lucâo Social do Futuro•

Paulo de Campos Moura - (Presidente do Centro de Expansão Cultural)

ces Iôrarn aclamadas pa
trono� ,g esmas. Se
nhoras. D: Darcy Vargas
e Beatriz Pederneiras
Ramos.
Haverá no recinto nú

meros de bailados sob a

direção de D. Lieselette
Niemeyer .

. Aguarda'-se também, a

colaboração da orquestra
da Sociedade Harmonia
Lira, sob a batuta do
maesrro Cezas.
Tudo promete, afinal,'

que o êxito de Exposição
não será menos brilhanre
que em anos anteriores.

-

preendimentos e realisa
ções. Esse é o plano dos
povos aliados, esse é o

programa do Brasil, es
se é o ideal de todos
que lutaram pela gran
deza da humanidade!

A Guerra
As forças aliadas aca

bam de ocupar Liege
na ßelglca ficando assim,
a DO quilometros da fron-
teira alemã.

,

Mais ao sul foram esta
belecidas já tres cabeças
de pontes sobre o rio Mo
sele, lnícíando-se a bata
lha da Alemanha.
Na frente italiana ja foi

ocupada Luca, alem de
Piza.
A Bulgaria declarou

guerra a Alemanha e, co
mo a Rumania e a Fin
landla assinou armisticio
com a Russia cujas tro
pas ia se acham na fron
teira da Grecía.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"WIll DE NOGUEIRA"
COHHIIICIDO HÁ '1 ANO'

YENDE.... BIll TODA PARTE.

C�ocolutes e Prulinúes

É UMA DOENÇA ."Avf"INA
MUITO !'ItRICiOSA PARA A FA

MluA IE PA_ A _CA. COMO

UM BOM AUXIUAR NO TRATA

MIiNTO DIl:ssE Ia_NDE I"LAlaELO
USE o

-

de Aluguel
a gazolina e

gazogenio

Telefone N. 6

lot�ur
.

SftnDeß�o�1

J; I iJIiIIJI:lnijlljHM
A sjP'IUS q AP'ftESENTA SOB

INÚM_ "O"NAS. TAIS C:O"O:

ftEUMATlS...

ESCR6FUI.U
ESPINHAS

..InULAS
ÚLCERM

a:c:u:Md

P'ltRIDAS

DAIIITftOS

MANCHAS

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

das melhores fabricas do
país, sempre a venda na

Casa Real

Ocasião Idefronte o Oine Buhr
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vende-se

Não comprem' FAZENDAS, CHAPÉOS,
• SEDAS, PERFUMARIAS

. -
. E ARMARINHOS

sem primeiro verificar os preços destes
artigos na case

Erico Bruhns JUfUUUH �o Sul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

BLENORRAGIA e males das
VIAS URINÁRIAS, RINS E BEXIGA

Fique; logo bom...

���
.

Um tratamento poderoso das moléstias das vias uriná-

fi1':.�rias (ambos os sexós) e das doenccrs dos Rins e Bexiga, .

é realizado eficazmente pelo OXYL, que por meio de � . "-
sais extremament� solúveis a'i17 díretcmente na uretr",. I.

�.Não ofende o estomago, cuxllio a exhnçao dos corn- /.

mentos agudos ou crônicos em ambos os sexos, evitan-

do todas as cdnsequências, como dores nas pernas, tor-

nozelos inchados, perda do vig�r, r � u'!lq!is�o, pontodcs, . • •.

tonteiras, olhos empapuc;ados, íncontínêncío na unp",. ocídêe, ordêncíc, per
turbações na bexiga. Não encontrando nas Formdeicrs e Droganas escreva

ao Depositário, Caixa Postal1874 - São Paulo. MODO DE USAR NA BULA

QUATRO DRÁGEAS AO DIA

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

PARA ••eSSA 8�lffIMW. Iml«iUIIIA
.A••ElIe. EM 1i1�9Q'I�

1 terreno cl casa,
bem apropriada para
negocio e

-

pensão,
sita a estrada Rio
Molha.
Trata-se na reda

ção desta folha.

Lede o que
Affirma

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.'

UM MEDICO DE GRAN
DE NOMEADA, E DE
GRANDE CLIENTELA EM
PELOTAS, O ILUSTRADO BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,
CLlNKO DR. RASGADO. 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.

AJrtlig�§ ]E�etJrlic�§ ]D21Jr21 ((J) Jar
Sortimento completo, e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDçLAS.
.

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.

Atesto que tenho empre
gado com grande aproveita
m ..nto o PEITORAL DE
ANGICO PELO:rENSE,
preparado na Farmacia Se

queira, nas molesti'as do a

parelho respiratorio Con:
tada. espontaneidade dou o

presente atestado, porque, de
longa �ata, dou preíerencia
a este preparado, pelas con

tinuas vantagens colhidas
quer na clinica hospitalar,
que na domiciliar.

DR· RASQADO
Firma reconhecida pelo no

taria A. E. Fidher.

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.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,

INFLAM'AÇÇ)ES.
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

a ========�==========!a

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

Fabrica de Moveis Estofados

"ORUZEIRO"
Procure transforrner �M'� Xfj� seu lar num maravilhoso

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

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

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

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em [aragué do Sul

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

FONE 45

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

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

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGuA
............................................................

.............................. � .

_ti

Clube AilDoré
- CONVITE -

Em nome da diretoria deste clube, tenho a sa

tisfação de convidar os senhores socios e exrnas.

farnilias, para o baile que e�a sociedade, em home

nagem as festividades da Semana da Patria, fará
reallsar em seus salões, em a noite de hoje, com
inicio as 21 horas.

Tocará no mesmo, o jaz 15 de Novembro, da
vislnha cidade de joinville.

ARTUR o. MEISTER
Secretério

··,!i'===ofi�'i�;==E'i;t�;�;"'""'''�!i
e

violetas, ferros, fogareiros e demais

aparelhos eletricos.

Heinz Kohlbach

::i!:·
Rua Presidente Epiracio Pessôa, 1287

- jARAGUÁ DO SUL -

......
. ...

·····i�::::::.:::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::{!
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O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi

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

Faz Saber, a todos os que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de trinta dias vi

rem, ou dele conhecimento tiverem, que, findo es

se prazo, hà de ser arrematado por quem mais

der e maior lance oferecer, no proximo dia 28 de

Setembro; às 10,30 horas da manhã, em frente às

portas do Edificio do Forum, o bem penhorada a

José Berri, na ação executiva fiscal que lhe move

a Fazenda Municipal, a saber.-
Um Terreno sito no distrito de Corupá, nes

ta comarca à Estrada Isabel. fazendo frente nas

terras �e Max Luy, fundos com terras de quem de

direito. entre terras de Max Luy e as de Celeste

Bianohini, com área de 115.000 metros quadrados.
avaliado em cr.$ 2.500,00.

.

Oujo bem constante do autõ de penhora e au

to de avaliação de folhas dos autos da referida a

ção executiva, será levado em primeira praça de

venda e arrematação em hasta publica, pelo preço
da avaliação, isto é, cr.$ 2.500,00 (dois mil e qui
nhentos cruzeiros), Assim será o referido bem ar

rematado por quem mais der e maior lance ofere

cer, no dia, hora fi lugar acima mencionados, po
dendo o mesmo ser examinado por quem interes
se tiver, à Estrada Izabel, onde se acha localisado

dito bem. E para que chegue a noticia ao conhe

cimento de todos, se passou o presente edital que
será afixado ás portas do Forum, no lugar de cos

turne, e publicado pelo jornal local "Correia do

Povo". Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos vinte e tres dias do mês de agosto do

ano de mil novecentos e quarenta e quatro. -- Eu,
Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (as.) Ary Perei
ra Oliveira - Juiz de Direito da comarca. Está
conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 23 de Agosto de 1944

3x2
.

NEY FRANCO - Escrivão

Economiser 111'
É fácil... Basta fazer suas cornpas, somente

depois de cerrlflcar-se das vantagens oferecidas

pela conhecida e popular

Cose Antônio Tobias
)IIIIf- Esta Casa oferece a seus amigos e fregue

ses, Voais floridos - Chitas - Riscados - Brins - Case
miras - Linhos - Tussores - Sedas - Guarda-Chuvas -

Chapéus - Meias - Gravatas - Roupas feitas em geral
- por preços verdadeiramente razoäveis.

/ Vendas somente a. dinheiro /
Especialidade em Artigos para Homens -

.

SElVIJ[];)IUE NOVJ[DADE§
Mantem sempre em estok tecido popular

Aproveitem esta Assomltrosa Baixa de Preees

R. PRESo EPITÁCIO PESSOA, 652 - JARAGUÁ DO SUL

tnital rr� �rim�ira �ra�a
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di

reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil, na forma da leí, etc.

Faz Saber a todos os que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de trinta dias vi

rem ou dele conhecimento tiverem, que, findo esse

prazo, hà de ser arrematado por quem mais der e

maior lance oferecer, 'no proximo dia 28 de setem

bro, às 10 horas da manhã, o bem penhorado a

Max Lny, nä ação executiva fiscal que lhe'move �
Fazenda Municipal, a .saber.-

Um Terreno sito nesta comarca,' no distrito
de Oorupä, a Estrada Isabel fazendo frente nas

terras de Wladislau Pacholski, fundos com terras

de quem de direito, entre terras de Oswaldo Lar

son e as de Celeste Bianchini, com a área total de

146050 metros quadrados, avaliado em cr$ 2.500,00.
Cujo bem constante do auto de avaliação e

auto de penhora de foihas dos autos da referida

ação executiva, será levado em primeira praça. de

venda e arrematação em hasta publica, pelo preço
da avaliação, isto é, cr$ 2.500,00 (dois mil quinhen
tos cruzeiros). Assim será o referido bem. arruma

tado por quem mais der e maior lance oferecer,
no próximo dia, e hera, em frente às portas do

Edificio do Forum, podendo o mesmo ser exami

nado .por quem interesse tiver, no lugar Estrada

Isabel, no distrito de Corupá, onde se acha 10-

calisado dito bem. E para que chegue a noticia ao

conhecimento de todos, se passou o presente edi

tal que serà afixado ás portas do Forum; no lu

gar de costume, e publicada pelo jornal local "Cor
reio do Povo". Dado e passado. nesta cidade de

Jaraguá do Sul, aos vinte e três dias do mês de
agosto do ano de mil novecentos e quarenta e'

quatro. - Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi.

(ass.) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito -Está
conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 23 de Agôsto de 1944

3x2 NEY�RANCO - Escrivão
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Caixa Postal, 19 fUN D A D O EM' 1919

f\.NO XXVI JARAGUÁ. DO SUL - SABADO, 9 DB Setembro DB 1944

EDITAL N. 792

A Agencia oficial de irritar a beligerancia dos E o Departamento teveinformações «News Ser- combatentes, ele poude tambem a felicidade device» fez conhecido no colher e transmitir norl- ser o intermediario pera amundo, como lemos nos -clas de caracter privado remesse de euxílíos, e atéjornaes, os socorros que pare os que se achavam pera muitos- reparrierneno Pava forneceu á popu- separados pela zona de tos.
lação de Roma durante guerra. Pois, quando os homens
os mezes de ocupação da Milhares e milhares de não se conhecem maiscidade. O generel norte- mensagens trunsiterarn senão como inimigos, éamericano Edgard Esklne assim entre os inreressa- bom que a Igreja só penHume, chefe do governo dos, por meio do Varice- se que são irmãos, e quemilitar aliado da Italia, o no. A mensagem, ou con- o Papa se sinta o paedeclarou em audiencia co- sulra, ia ler áquele Depar- coníum e conclame pareletiva á irnprenas. Pio XII tamento, d'alí passava éÍ a concordia, e que, espealimentou durante o rele- Nunciatura do patz onde rando a hora do '�TErido período grande parre estivesse o destinatario, DEUIYl" da paz, se ponhada população de Roma, da Nunciatura ia á dioce- como medianeiro peraque consta atualmente de se, da diocese á paroquie minorar a calamidade.dois milhões de pessoas. até chegar ao conheci- Chegou até) nós o ape-O ôanro Padre havia mento do Indtgirado, o lo do Papa, e quer queassumido pessoalmente a que assim recebia certo seja conhecido.
responsabihdade de dis- sinal de vida, uma nori- Haverá muitos coraçõesrribulr víveres em grande ela, uma pergunta de en- compassivos e caridosos,escala por meio de cozi- tes caros que se achavam que não conseguem ficarnhas dependentes das no- outro campo, e, ferne- indiferentes ás privaçõesgrandes basilicas e esta- eendo .sua resposta, d que sofrem as populaçõesbelecidas em diversos, mensagem, em caminho devastadas pela guerra;pontos da cidade e diri- inverso voltava até ao haverá parentes que pengid-as por Re!igi\?sos. O ponto donde partira. Nós sarn com angustia nos
general achou o serviço mesmo recebemos muitas seus entes caros que láexcelente e quíz aprovei- destas mensagene pare se encontram; haverá
tar dele para dístribuir os fazer seguir, e podemos I

quem esteve no perigo de
socorros dos aliados. dizer que tinham um nu- ii' pare aquela fogueira eTodo cidadão tambem mero bem elevado. Mais que por especial provide qualquer patria ou cre- de 4 milhões e quínhen- dencia ficou preservado:do que seja, não

-

poderá tas mil mensagens transt= haverá quem se sinta nodeixar de aprovar esta 'taram até hoje por aque- dever de pagar seu tribu
providencia exercida pelo Ie Departamento. to de compensação peloPapa em favor dos que Utilizando-se dos -repre· bem-estar que goza epese viram vitimas da guer- senranres e prepostos que zar

_
de tudo, ou em com

ra. tem em todas as divisões pensação (quem sabe?),Mas saberemos que não e sub-divisões da Igreja pelos avultados lucros,se limitou a esta a ação universal, o Papa chamou pelos amplos negociosdo Papa na presente ca- tambem para o hurnaníta- que tem realizado com alamidade. Desde que co- rio serviço em Roma os guerra, com o sofrimento
meçaram as hostilldade e Religiosos e Religiosas dos outros.
que os Interesses dos be- que lá existem, e estes Pois, todos estes, todosligerante,s foram esrabele- acudiram pressurosos e nós devemos saber quecendo um cinturão de felizes a figurar -nesta be ha um ancião', fígura in
bloqueio e de separação nemerita cruzada. O· ser- confundivel pela sua podz uns pare os outros, viço foi coordenado e a sição: e pelo seu valer,Pio XII constituiu o «De- tarefa dlsfribuida de mo- que se acha -

na situaçãoparrarneuro dos Prisionei- do a se poder conseguir de levar o nosso socorr'o,ros» com o fim de ajudar o almejado objetivo, o nosso tributo aos queos prisioneiros de todas "Que alvoroço para um com a guerra perderamas nações. Este Departa- pae, diz o Cardo Todes- tudo. Ha um personagem,mento logo funcionou co- chini, que turbilhão de de completa idoneidade
mo elemento de união pa- sentimentos no seio de moral, que pode e q'-;lera os interessados sepa- uma mãe, depois ae terem quer se ocupar nesta misrados nos dois campos. passado pelas angustias são de levar o socorro a
Satisfazendo as exigen- da duvida, do temor, ou- essas vilimas.

eias da censura de um e vir daquele abençoado Estas linhas são escri
outro lado, tratando -ape-I Departamento:

• Teu filho tas para o declarar aos
nas da beneficienaia, sem vive" habitantes desta Diocese,

para levar a todos o apê--
.

6x4!m=II=li=ii=ii=mEEi!!ii=!i=m!5!i!!=m!EEi!!E!!!II=I;!! �o o���:ba Je o�ere�f:-��� ����.��.����.������������������������I� .

III responder. Quer nos pa-
Padre V�garlo o que frver-

�I;I'ªIFebres (SIrlznÕ_p8asl'uM.diaslmáorias, iii: recer que muitos sentir- des desll�ado .a en:pre�ar ..
D se-ão satisfeitos de que I nesta caridade. dInheiro,

:.' Maleitas, Tremedeira :1:1'1 esta facilidade se lhes a- r<;>uvas, fazen'!_as, retalhos,III presente de pôr em prati- V_lveres que nao se dete-
::: CURAM-SE RAPIDAMENTE COM '_

Iii da sua solidariedade com rloram e tudo. �ue ,
possaIII .:: seus semelhantes, vitimas server

I
de auxlldlo aqudeIas::j "Capsulas Ant."sezonicas III agora de uma sorte bem p�'pu açõ.es . evas!a a�.�� ::: lamentavel. Vos t�rels _na consclencla

:1:: M
" ." II Deixae pois falar em a. sat��façao .de ,

haver� .nancora
__ vós esta solidariedade cumprido um .sagrado d�-iii 'I� humana e o belo senti- v�r de humamdade e mm.s'" Em Todas as Boas Farrnacias -1-:-1- mento de compaixão cris- al�d� o penhor da retrI-

lli tão Sêde generosos e de- bUlçao q�e, da parte d��.: É um �roduto dos Laboratorio.s MINANCORA iil- cidí-vos a concorrer com Deus, nao vos poderaII D vosso auxilio para essas faltar.:� _ .Toinville - Sta. Catarina _

-I-gII
I
vitimas que esperam vos- PIO FREITAS, Bispo6IiEE!!i_IEE!IiI!!!!!!=iiEE!!:EE!!!=!i=iI!5!i!!!i!!!II!EE!!!I!!ii!!!!!!i! so socorro. Entrégae ao de Joinville

,Para
da

as Vitimas'
.

Guerra

Telefone N. 39

Registro Civil um filha legitima de Ju
lio' Zirr e Alvina Zirr,
arnbos já falecidos.

Corupá 29/8/1944

EDITAL N. 795
WALDEMAR LUZ, ofi

ciai do Registo Civil do
Distrito de Corupá Muni
cípio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

,

Antonio Gouvéa e O
dete José.
Ele, solteiro ferroviario

domiciliado e residente
nesre distrito, com vinte
e nove anos de - idade,
nascido em Curitiba, Es
tado do Paraná, em qua
torze de Junho de mil no
vecentos e quinze, filho
legitimo de Severo Ame
rico Gouvea, já falecido
e Maria Izebel Gouvea,
domiciliado e residente
em Curitiba.
Ela, solrelra, de profls

são domestica, domicilia
da e residente nesre dis
trito, com dezeseis anos
de idade, nascida neste
distrito em doze de abril
de mil novecenros e vin
te e oito, filha legitima
de Francisco José e Pal
mira José, domiciliados
e residentes neste distrito.

Corupá 29/8/1944
Apresentaram es dOCLl

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

2 a 3 operarios
para trabalhar em

olaria.
Tratar' com
João Emmenôoerter

STA. CATARINA N. 1.240

ARTUR MÜLLER, Oficial

"BRASIL" COMP. DE SEGUROS GERAIS

Ele, solteiro, 'comercia
rio, domiciliado e residen
te nesre distrito, com vin
te e nove anos de idade,
nascido nesre distrito em
dezenove de Outubro de
mil novecentos e quatorze
filho legitimo- de Guilher
me Ianrsch e Jenny Muhl
mann Ianrsch, domicilia
dos e residentes neste
distrito.
Ela, solteira, de profis

ção, domestica, domicilia
da e residente neste dis
trito, com vinte e dois
anos de idade, .nasclda
Guaramirim, neste Estado,
em nove de outubro de
mil novecentos e vinte e

João Ianrsch e Lucia Zirr.

Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil do 10. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,
Faz saber que compareceram

no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se
habilitarem para casar-se:

EDITAL N. 1404

Artur Hornburg e Al
vine Krüger.
Ele, . brasileiro, soltei

ro, lavrador, nascido em.
Jaraguá do Sul, em se
te de Dezembro de mil
novecentos e' quinze, do
iciliado e residente nes
te distrito no lugar Rio
da Luz, sendo filho le
gitimo dos lavradores
Carlos Hornburg e de do Sul, sendo filho Iegí-
Hulda G. Hornburg. Ela, timo de ��nriq�e K�iserbrasileira solteira lavra- e de Emília Keíser, Ela,
dora nas�ida em' Jara- brasileira, solteira, do
guá do Sul em trinta de I mestica, nascida eI? 1?sJaneiro do ano de mil trada Schr�e.der, dIst�It.O
novecentos e dezenove de Guaramírím, mutuei
domiciliada e resident� pio de Joinville em data
neste distrito no lugar de 5. �� Outubro d� 1921,
Rio da Luz, sendo filha domiciliada e resId�nte
legitima dos lavradores no

. I?esmo, sendo filha
Hermann Krüger e de legitima de P3;ulo Krau
Mathilde H. Krüger. se e de Ema Kíhne Krau-

Jaraguá do Sul se.

4-9-44 Jaraguá do Sul
4-9-44

EDITAL N. 1405 E para que chegue ao conbe
cimento de todosmandei passar o

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

irnpedimento, .acuse-o para os
fins legais.

o

Alfredo H. G. Keiser e
Ida Ema Krause.
Ele, brasileiro, viuvo,

industrial, nascido em
Joinville em 2r-4-1907,
domiciliado e residente
nesta, cidade de Jaraguá

fUN D A D A EM 1904

SEGUROS
DE

F G
.

AHCIDEN'lrE§ PE§§O.&I§

?flRAMS"OaWII
AGENTES em JARAGUÁ: SCHULZ & elA. LTDA.

EGON SCHMALZ & PIGATTO
RUA PRINCEZA ISABEL, 32

.Joinville

CALOPRESO & elA.
Fabrica de Aguardente
Estrada Bananàl (antiga cervejaria de G. WALTER)

JARAGUA DO §UL

Compramos qualquer quantidade de

cana e melado, aos melhores preços.
•

Agentes para o Norte e Oeste Catarinense:

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS
.. Tenha tambem emsua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiroê. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

IProdutos da ICeM S.A. Blumenau
Contra Dô[' de Cabeça T I!rminúl- termina a dôrI �lameda Rio Branco -;- Caixa Postal, 47 I

I�
- .�.--------------.--�----------_I-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNIUIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
Balancete da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referente ao' mês de Julho de

f Despeza Orçamenrarta
�nterior I do mês I tot a I I ell!penha�alate o mes------�------------------------------------,--��----��----�������---------Cr$ e-s Cr$ Cr$ e-s

47 620 � 9 ��5 � 56 955 6 56964 70 122.190,00 7579- Eugenio Fischer, brasileiro, requer trans-. ,uO .uu ,uO . , o . ,

Ierencia imposto uma barbearia sito a Rua Mare-
chal Deod-ro da Fonseca, á Cezar Picinini. A
vista da Informação como requer.

. Dia 25-7-44
. 7581-Walter Horst, brasileiro, requer licen-
ça para estabelecer-se com uma fabrica de aguar-

5'10000 denie, sito a estrada Itapocú. Como requer.
, 7580 - Roberto Grandeberger, brasileiro, re-

I
quer transferencia imposto de um caminhãosinho,
vendido para Marquardt & Cia. Como requer.

5 000 00 Di-a 26-7-44
'

"

7584-Francisco Piermann, brasileiro, requer
transterencía imposto terreno vendido á, Otto,

� 6
. Kurt e Guilherme Hilbrecht. com área de "582.500,o, 00,00 2

'

mt . a esrr. Ano Bom, como requer.
7585-Tobias Cardoso, brasileiro, requer li-

4 576 � cença para construir mausoleu na sepultura de
· .oo

Clarinda Cardozo e Antonio Cardozo, ambos ínhu-
mados no Cemitério Municipal, como quer.

.

7578-Elza Lucht Kohlbach, brasileira, requer
licença para construir um xiqueiro em si proprie
dade sito a rua Cél. Procopio Gomes de Oliveira, )mediante assinatura de termo de promessa. Como
requer.

7582 - Mário F. Frenzel, brasileiro, requer
baixa imposto de um cominhão vendido para fóra
do Municipio, como requer.

� 7586 - Gustavo von den Byllardt, brasileiro,
.

u.ooo,oo
díd

'

requer transferencia imposto terreno ven 1 o a
� Ervino e Ricardo Pauli, com área de 126.500 mt2.o.ooo.oo
t.ooo.oo l ê estrada Rio Paulo, como requea .

. 000,00
8 '1

.

75 7-Gustavo von den Byllardt, brasí erro,
100,00 . 240,00 requer transíerencia imposto terreno vendido á

50,80 500,00 Ervino Pauli com área de (digo) uma serraria a

estrada rio Paulo, como requer.
.

7588-Gustavo Selke, brasileiro, requer trans
ferencia imposto terreno vendido á Gerri Ewald
com área de 720 mt2. a Avenida Getulio Vargas.

16.118,40 17.409,50 55.400,0,0 Idem, idem.
7590 - Harold Madsen - Dinamarquez, requer

transterencía impostô' terreno vendido á Oreste
1.037,10 1.555,70 3.998,40 �ra�ceski com area de 35.000 mt2. estr, Retorci-
.1.455,00 1.455,00 1.500,00 a. dem, idem, idem..

t7589-Bruno Schuster, brasileiro, requer rans-
ferencia imposto terreno vendido a Vitor Witkos-

� ki, brasileiro, com area de 205.000 mt2. estr. Mar-e.ooo.oo tins. Idem
�

, Dia 28-7-44v.ooo,oo .

800,00 7597-Calopreso & Cia., firma brasileira, re-

quer licença para abertura de uma fabrica de
aguardente sito a estrada Itapocú, como requer.

9 660 00 7592 - Balduino Waldrich, brasileiro, requer· ,

transferencia imposto estabelecimento comercial,
1 6 sito a Rua Presidente Epitacio Pessôa, vendido a

· 00,00 W I600,00 a ter Karsten, como requer.' .

.7591-Marcelo Demarcki, brasileiro, requer
licença para construir com as dimencões de 6x8.
no terreno de propriedade de Walter e Alex DaH-

l 8 mann sito a estrada Rio da Luz (zona rural) uma.00,00
1 2 casa de rnadeíra para moradia, como requer.· 00,00

l'7593 Frederico Lavin, brasileiro, requer 1-

cença para construir um mausoleu na sepultura
pe L.R.R. Horstemann, inhumada no Cemitério
Municipal de Corupá, como requer.

7595-Adolfo Bauemle, Suisso, requer transle
rencia imposto de um terreno adquirido de Fran
cisco Deodoro, e Bernardo Rothsal, com área
de '1.972.500 mt2. a estrada Correias. como requer.

Código
Local

1 3
1 50
1 30 1
1 50 2
1 30 3
134
1 34 1
2
2 4
2 40
2 40 1
2 5
2 54
2 54
2 8
2 84
2 84 1
2 9
2 94
2 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94 4
2 94 5

. 2
3 o

3 02
, 3 02 1

3 03
3 03 1
3 03 2
3 04
3 04 1
3 04 2
3 3
3 30
3 30 1

3 30 2

3 30 3
2 4
3 42
3 42 1
3 44
3 441
3 44 2
3 8
3 84
3 84 1
3 84 2

3 84 3
4
4 1
4 11
4 11 1
4 11 2
4 9
4 94
4 94 1
4 94 2
4 94 3
4 94 4
5
5 1
5 14
5 '14 1
5 14 2
5 2
5 24
5 24 1

6
64
6 41
6 41 1
6 9
6 96
6 90 1
6.91
6 91 1
8
8 o

8 00

8 00

8 01
R 01
8 1
8 11
8 11 1
8 13
8 13 1
8 14
8 14 I
8
8 21
8 21 1
lj 23
8 23 1
8 24
8 24 1

(contiuação)
Serviços Diversos
Pessoal fixo

fiscal-Geral - Padrão H
" -Dístrltal - Padrão E

fiscais auxiliares (2)- Padrão f a Cr$ 4.800,00
Despesas Diversas

.

Quota di lançamento do Imp, s. Ind. e Prof.
Segurança Públ. e Assist. Social
Assisrencía Policial

.

Pessoal fixo
Carcereiro - Padrão C
Servo Diversos de Sego Pública
Despesas Diverses

Serviço de inspeção de veículos
Subvenções, Contribuições e Auxílios
Despesas Diversas

Ao Estado p. manutenção d. Dest. Policial
Assistencia Social .

Despesas Diversas
Esmolas a indigentes
Assistencia médico-farmaceutica a indigentes
Asslstencia hospitalar a indigentes .

Sepultamento de indigentes
Amparo a Maternidade e lnfancia
Educação. Pública
Administração Superior
Material Permanente

Aquisição de moveis e utensilios
Material de Consumo

Material didatico em geral
Reparo de prédios escolares
Despesas Diversas

Aluguel de prédios escolares
Asslstencia a alunos necessitados
Ensino Primário Secundário e Complementar
Pessoal fixo

Vencimentos de professores de escolas isoladas
sendo os "Titulados": Complernentarlstas - Pad�ão C a Cr$250 00
e os "Não titulados "Padrão Ba Cr$200,00 14,818,40 ·1.30�,00Gratificação a professores que regerem os cursos desdobrados
sendo os títulos: Complementerlsras a Cr$ 83,30 e os não titu-' .

lad()s a Cr$ 66 00 655,90 383,20Idem a professores substlturos 1.45fi,00
Orgãos Culruraes
Material Permanente

Aquisição de material pera a biblioteca
Despesas diversas .

Aquisição de livros pare biblioteca 496,00 208..10
Assinaturas de jornais e revistas pera a bibliotéca 598,00 145,00
Subvenções, Contribuições e Auxilios
Despesas Diversas

A Cursos Complementares do Estado 4.8DO,00 2.415,00Bolsa Escolar e enxoval a um -aluno que cursará o
Liceu Indústrial de S. Catarina, inclusive transp, 1.30000
.Gratificação ao Inspetor escolar 50'00

Saúde' Pública
'

Assistencia Hospitalar
Pessoal Variavel

Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação ao Médico de Hansa
Serviços Diversos
Despesas Diversas

Desobstrução de corregos e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços 3.009,50
Limpeza de valos, boeiros e sargeras - 1.146,60Combustivel pare transporte de pessoal e material' 2.566,40 1.042,10fomento
fomento da Produção Vegetal
Despesas Diversas

Auxilios a centros agricolas
Aquisição de sementes e rrensporte
fomento da Produção Animal
Despesas Diversas

Aluguel de predio e agua pare um servente de
leboratorío. do D.I.P.O.A. (serviço federal)
Serviços Indusrrials
Indusrrtas fabris e Manufatureiras
Pessoal Verlevel

Operarios da fábrica de tubos de cimento
Serviços Diversos
Pessoal fixo

Zelador do Cemitérío - Padrão C
Pessoal Variavel

Operarios de serviço dos cemitérios
Serviços de Utilidade Pública
Administração Superior
Pessoal fixo

Auxiliar Técnico - Padrão K
Pessoal Verlevel

Gratif. ao -engenheíro p, aprovação d. plantas
Constr. e Conser. de Logradouros Públicos
Pessoal Verlevel

Operários do serviço de ruas, praças e jardins 18.290,00 2.971,30 21.261,30 21.960,30Material de Consumo
Para o serviço de ruas, praças e jardins
Despesas Diversas

.

Combusrível p. o transp. d. pessoal e material
Construção e Conservação de Rodovias
Pessoal Varíevel

Operarios do serviço de estradas e pontes 71.846,60 10.528,70
Material de Consumo

Para o serviço de estradas e pontes
Despesas Diversas '

Combustível pera o transp de pessal e material 4.224,50 - 1.196,20

Titu-Ios

3.000,00
1.7�Q,00
4,800,00

1.500,00

1.200,00

1.525,50

75,10
591,20
575,00

'

450,00
1.000,00

900,00
500,00

600,00

500,00
350,00
800,00

250,00

500,00

1.525,50

28,00
�04,00
',17,00

250,00

100,00
50,80

, 100,00

3.500,00
2.100,00
5.600,00

3.500,00
2.100,00
5.600,00

1.750,00 1.750,00

1.50<;1,00 1.650,00

3.051,00 3.051,00

101,10 101,10
595,20 '595,20
592,00 592,00
450,00 430,00
1250,00 1.350,00

100,00
50,80'

704,10 704,10
543,00 543,00

7.245,00 7.245,00

1.300,00 1.30000
50,00 50,00

900,00
600,00

900,00
600,00

3.009,50 5.009,50
1.146,60 2 080,00
3.608,50 3.608,50

600,00 1050,00

1944. lPrefelitlUlra lWlUl1l1lncli}Dali dle
JJarasuã Qlij §lUlli

REQUERIMENTOS DESPACl:lADOS •

21/7/1944.
prevista

6.000,00
4.200,00
9.600,00

300,00
1.500,00
2,500,00
900,00

5.400,00

1.000,00
5.000,00
4.000,00
6.278,00

\

I

A
AGENTES LOCAIS

Com"epcial Ltda�
JARAGUÁ DO ,SUL

-

Secretaria da Prefeitura Municipal, de Jaraguá1 800,00 do Sul, 28-7;44.
800,00 LUIZ GOMES - Secretario

de \

rAgostoDecreto-lei -de
1944

900,00 150,00 1.050,00 , 1.050,00 :� 1.800,00
-

949,90

600,0'0

2.925,00

1575,00

10.738,10

732,00

11.938,10 13-403,10 15.000,00

732,00 732,00 800,00

82.375,30 86.168,30 91.221,30

26.589,20 26.589,20 57.000,00

5.420,70 5.420,70 16.000,00

250,00

150,00

650,90

350,00

1.200,00

22.165,20 4 424,00

1.199,90 1,199,90

750.00 750,00

3.575,00 3.575,00

1.925,00 t 925,00

-

1.500,00 O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
resolve:

DESIGNAR: .

De acôrdo com o art=, 85, do decreto
lei n. 700, de 28 de outubro de 1942,

Clemenceau do Amaral e Silva, ocupante do car

go de proíessor, padrão "B", do Quadro-Unico do
Município, para exercer a função gratificada de
Inspetor Escolar, instituida pelo decreto-lei n. 124
de 1°. de Julho de 1944.

3.000,00

2.500,00

7.800,00
Comunique-se

as):ten. Leônidas C. Herbster
Prefeito-municipal

4.200,00

(Reproduz-se por ter saido com incorre.'
26.000,00 ções em 1. de Julho de 1944.) .

-

as.) Luiz Gomes - secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco lndüstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

.laraguã do Sul

PREFEITURA MUNI(JIPA\L DE JARAGUA DO §UL
Balancete da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referente ao mês d.e Julho de 1944.

Código
TitulosLocal anterior I do m� tot a I prevista

e-s e-s
Iluminação Pública
Despesas Diversas

Iluminação pública da cidade
Iluminação pública' de Corupá
Iluminação pública de Retorcida
Energia para motores, etc.
Encargos Diversos
Indenizações, Reposições e Restituições
Despesas Diversas

, Restit. d. impostos e taxas d exerc. encerrados
Encargos transitórios
Pessoal Verlevel

1 Para admissão de estra-numerários
Despesas Diversas

Consrr. d. préds. escol. e aquís. d. respect. ters.
Premios d. Seguros e Indeniz. p. Acidente

Despesas Diversas
Seguro contra acidentes de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

Subvenções, Contribuições e Auxilios
Despesas Diversas

Departamento das Municipalidades
·Aos Inst. d. Apos o Pensões dos Indus. e dos
Empreg. - Transp. e Cargas (IAPI e IAPETC) 862,40 186,50
Contrib á L.B.A - quota parte da Prefeitura 93,70 21,40
Para custas e emolumentos previstos pelo Decreto-lei n. 93 de 1·4-942
ôubven. concedo por lei d diversas institui. 2.100,00 420,00
Diversos
Despesas Diversas

Despesas imprevistas
Despesas policiais e judiciarias
Aquisição de placas j

Soma Cr$
H O R A R I O : - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 Saldo que passa pera o mes de Agosto

8 8
8 84
8 84 1
8 84 2

FILIAIS EM.: Blumenau, Brusque, Flori��opolis, Joinville, 8 84 3
Lages. e RIo do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador, 8 84 4
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do 9
Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas. 9 2
SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas. 9 24
ESCRITORIOS EM: Concordia, Gaspar, Taió Urussanga e 9 24 1
Araranguá. EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e 9 3

Rio Negrinho 9 31
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

9 31

cobranças, descontos e caução de titulas de expor-
9 34

tação e outras operações de credito; passes para
9 34 1

as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas, � �4
ABONA EM qCORRENTES OS SEGUINTES JUROS 9 44 1
A disposição, sém aviso, com retiradas livres para

9 44 2

quaisquer importancias 20jo � �4Com aviso previa (retiradas diarias até 9 84 11.000,00) 3 %
9 84 2Deposítos Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) depositas iniciais a
9 84 3partir de 20,00 subsequentes a
9 84 4partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 % � �4 5
Prazo fixo de 1 ano 6 %

9 9Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente 9 9t 1
A economia é a base da prosperidade 9 94 2

Deposite as suas economias no 9 94 3
BANCO INDUSTRIA & COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

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

·Matriz: I T A J A Í

Sabados: Das 9 ás 11,00

:::l}················································ :-.�
..�::::

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agrícolas:'

SEGAS ROTA"TIVAS PARA .-ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J. A ,R, A G u Á
::::,·}::'::"::":��,�••••••••••••••••••••••• o ••••••••............... t?:::

Associação Comercial e Industrial
- Jaraguä do Sul -

(JOVOUAçAO
Convida-se aos srs. sacias da Àssociação Co

mercial e Industrial de Iaragué do Sul para uma
reunião que terá lugar no dia 14 do corrente, ás 20
horas, no Salão Buhr.

de

ORDEM DO DIA:

2x2

IE�ntr21� �e (Cnttêdlcãl�
I)

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

Faz Saber aos que o presente edital de cita
cão, com o prazo de trinta dias, virem, ou dele co
nhecimento tiverem, que, estando se procedendo a Iuma ação executiva fiscal em que é exequente a
Fazenda Estadoal, e executados Selma Bosse dos
Santos, e herdeiros, representados na pessoa de

ICueleopha, Vitalina, Cornélia.. Zelina. Alzira e
Elvira dos Santos, herdeiros de José Constantino
dos Santos, e tendo o oficial de 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 de Agosto de mil novecentos e

quarenta e quatro. - Eu Ney Franco, Escrivão o
sobscrevi. (assinada) Ary Pereira Oliveira· Juiz de
Direito, Está conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul. 17 de Agosto de 1944

Discriminação de Saldos
Disponível:

Na Tesouraria \

Nos Bancos

Cr$e-s

3.305,50
2320,50
310,50
45�,50

661,10
464,10
62,10
18,50

3.966,60
2.784,60
372,60
476,00

3.966,60
2.784,60
372,60
476,00

8500,00
6.000,00
840,00
700,00

1.466,60 250,00

200,00

1.716,60 1.7J6,60 3.000,00

8.935,40 8.935,40 20.000,00

I

2.600,00
-

1.200,00

11.697,00 11.697,00 15.596,00

1.048,90 1.048,90 4.000,00
115,10 115,10 400,00

200,00
2.520,00 2.840,00

-

8,500,00

8.585,40 350,00

7.798,00 3899,00

2.915,20 321,20 3236,40 3.236,40 5.500,00
599,00 599,00 599,00 600,00

1.642,00 1.642,00 1.642,00 2.500,00
262.844,90 48.974,70 311.819,60 321346,60 550.000,00

117.274.10
429.093,70

6.857,10
110.417,00 117.274,10

Alfredo Maser - contador Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 31 de Julho de 1944.
Visto: LEÓNIDAS C. HERBSTER - Prefeito

CASA BYLAARDTI
Ó Paraiso das SEDAS e

TEOIDOS FINOS _:_

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

C A S A BYLAARDT

1°. - Prestação de contas e ratificação dos átos da
Diretoria.· :'J!'!'!�!!'''!!'''''''''!'!''!!!''!'!!'''!!'!!'''!!'!!'''!!'''''''''''''''''''''!!'''!!'!!'''!!'!!'''!!'!!'''!!'''''!''!'''''!!!i!!!'''!!'!!'''!!'!!'''!!'''''''''''''''''''''!'!'''!!�''''''''''��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�''''''''''''''''''''2°. - Dissolução da Sociedade.

Grande \'.' aTAQUES EPlLtPTlCOS3o.-Destinação dos bens da Associação. Empresa Americanópolis OU NERVOSOS
Iaragué do Sul, 2 de Setembro de 1944. Séde em São Paulo Diretor-Proprietario Agência no Rio de Janeiro NOVO TRA TAM EN TORua Senador Feijó n. 205

DR. AFFONSO DE O. SANTOS Rua Ramalho Ortigão n. 9 O tratamento mais eficaz e seguro queA DIRETORIA s'. andar 2'. andar a medicina tem hoje em dia para os
ataques nervosos ou epilépticos é
o que se faz com MARAVAL-solução.1l:ste poderoso medicamehto, graças à
feliz combinação de elementos opoterá
picos e vegetais de sua fórmula, restitue
em pouco tempo a saúde, a alegria e o
sossêgo aos doentes. MARAVAL-so
lução-é verdadeiramente o tratamento
racional e cientifico dos ataques ner
vosos e epilépticos.
Não encontrando MARAVAL-solução
- nas Farmácias e Drogarias, escreva ao
Depositário, Caixa Postal1874, São Paulo.

MARAVAL

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

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA �O-

IDERNA
E VARIADIS$IMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS

E M J O I �: V I L L E
,"'. -, procure

HOTEL TROCAD1ERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTALtRANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAy]\T. 1.85

...........................................................................................................................:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dr. LUIZ DE SOUZA.

ADVOGADO
Escritorio : Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

..........................� �
.

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

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

Resultado do sorteio realizado em 26 de Agosto de, 1944.

Plano Magno - Mensalidade Cr.$ 5,00

3027
Numerações Premiadas

4'. premio 6 9 ° Um imóvel no valor de:
3'. premio 7 5 5 c..s 10.000,00
5'. premio 7 9 S Um imóvel no valor de:
3'. premio 7 5 5 Cr.e 5.000,005°. PREMIO: 3798 Centena 027 Cr.$ 100,00 Centena 720 Cr.$ 50,00 I

Na qualidade de pro-
. Unidade 7 isenção da mensalidade de setembro

prox.�.
curador de dona Gertru-

o sorteio do mes de setembro realizar-se-á no dia 30 às 16 horas
I des Bernhard, proprie-

na Séde, conforme decreto n. 2S91 de 20 de Dezembro 'de 1940.' taria do Lote de Terras
-E-t----t-·-'-t tami t - Nr. 1936/1817 sito no Iu-n ram em sor ero somen e os pres arms as que pagarem suas prestações de acôrdo com o re I't ;

h
'

I t té d t
.

T
..

S
. .

II
gar apocusm o, nestegu amemen o, a e a vespera o sor ero -, arquimo etti - fiscal federal M
...

h
.

Affonso de O. Santos _ diretor-proprietário UlllClplO, ven O aVIsar
que e expressamente
prohibido, no dito terre
no, derrubar e puchar

CONTRA CASPA, madeiras, fazer roçadas,
cercas, tirar foragens

QUEDA DOS CA· para animais, e outros

BELOS II: DEMIiIS fins, e soltar animais.
L ß Ficando os infratores

[responsaveís pelos da
nos que se verificarem.
Jaraguá, 23 de Agosto

de 1944.
ARNOLDO L. SCHMITT

3x3

° 2 7 Um imóvel no valor de:
7 5 5 Cr.$ 100.000;00
S 9 5 Um imóvel no valor de :

'f5--s Cr.$ 20.000,00

Nos 1". premio
3'. premio
2'. premio
3'. premio

Aviso

3x8 O Escrivão - Ney Franco

2°. PREMIO: í'895

PITIDLIII
111111:011

31). PREMIO: 2755

UECCÕES DO

COURO CABELUDO.
TÔ!'li5:0 éAPILAß'
poli EXCELÊNCI�

4°. PREMIO: 2690

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 FUN D A D O EM 1919. Telefone N. 39,

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL - SABADO, 9 DE Setembro DE 1944

A·,·
�12§2)�1Q§§!1Q§§)��I§§§I�� Antonio Piccioni aca-

mversan OS � L .. � de�i�o de m�dicina em

No día 7 do corrente � O CalS @ ,curIt1-t>a...
passou o aniversario na- �� »< �� O ato CIVIl teve como

talicio do snr. João Ba- teste�unhas por parte

tista Crespo, poeta e es- Juhl'leu Amanhã comple- da norva o sr. �swaldo
critor catarinense.iatual-

U tará 50 anos de Borges e Odalzíta Bo�
mente residindo em BIu-

vida religiosa a Irmã ges e por parte do noi

Barnabá, da Congrega- vo o snr. Osmar Borges
ção da Divina Províden- e senhorita Olga Lí
cia. ma. A celebração reli-
Irmã Barnabá, que Ies- giosa teve lugar na ma

teia tão rara data e que triz ,local, send» padrí
tem toda uma exísten nhos da noiva o snr.

cia dedicada ao bem da Artur Müller e dona
humanidade, está ja mui- Adelia Müller e do noí
tos anos servindo em vo o sr. Heleodoro Bor

Jaraguá do Sul, onde re- ges e dona Laura Víeí
ceberá 'as bençãos de ra Borges.
Deus e os eumprímen- Ao jovem casal os

tos que bem merece. cumprimentos do "Cor
reio do Povo".

menau.

Tambem na m e s m a

data :i'estejou mais um

natalicio a menina Ondí
na, Iílha do nosso pre
zado leítor snr. O s c a r

de Oliveira.
A data de hoje regis-

.ta o aniversario do snr.

Aitino Pereira, d i g n o

Coletor Federal nesta
cidade.
Em 12 do co r r en t e

passará mais uma data
notalicia do snr. Walde
mar Grubba, do alto co

mercio jaraguaense.
Waldemar Grubba, um

entusiasta do progresso
do nosso municipio e

que tambem íaz p a r t e
da direção deste jornal,
receberá nesse dia a _

demonstração da estima

que conta em nossa co

marca, onde já exerceu

com muito tino o cargo
de prefeito.
Ao ilustre amigo, os

cumprimentos do Cor
reio do Povo.

-x

Fizeram anos no dia
6 do corrente os snrs.

Hugo Hoepner; João

folace Picione-8orues
Realísou-se no dia 6

o enlace matrimonial da
senhorita Odila Borges,
dileta filha do casal He
leodoro-Laura , Borges,
com o senhor Francisco

STA. CATARINA N. 1.240

A data de 3 do cor-

;��ed�s�i�al��ta�i��ss:�IFolhinhas para 1945.
sr. J. Batista Pereira,

'

diretor da Imprensa oíí- - AINDA ACEITA-SE PEDIDOS -

cial e Presidente da As-

sociação Catarinense de

Imprensa.
Ao ilustre escrííor .pa

tricio nossos cumprimen
tos.

Porque
Comprar cadernos, Ia

pís, penas, canetas, erc.,
na Tipografia Avenida?

Porque ésta é a casa

especlallsta nesre ramo e

por isso pode oferecer

���r��e;e� em preços e '

FABRICA DE MÓVEIS EM

CALÇADO��
I CO'-'R -

Hoepíner e dona Otília
Hoep:i'ner, esposa do sr.

Carlos Hoep:i'ner, todos
residentes em Corupá,

Bodas de Ouro
Em JoinviUe, onde re

side, festejou suas bo
das de ouro o casal Otto
Hoepíner-CatarínaHoepí
ner.

FRACOS E AN�MICOS I

I Tomeml

VINHO CREOSOTADO
, 'SILVEIRA"

"""'_IliII_
To....
R•.frf.d••
Bronquite.
E.crofufo••
Conv.I••c�..

VINHO CREOSOTADO

.

Edital de primeira praça
o Doutor Ary Pereira Oliveira" Juiz de Direito

da Comarca de Iaraguä do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

Faz Saber a todos os que o presente edital de boa
primeira praça, com o prazo de trinta dias virem, ou Uma empregada,
dele conhecimento tiverem, que findo esse prazo, há
de ser arrematado por quem mais der e maior lance

oferecer, no proximo die 28 de setembro, ás 11 ho
ras da manhã, em frente às portas .do Edificio do

Forum, o bem penhorado a Lídia Heiden e Filhos,
na ação executiva fiscal, que lhe move a Fazenda

1Municipal, a saber.-
Um Terreno sito nesta comarca no lugar deno

minado Ribeirão dos Húngaros. fazendo frente nas !
terras de quem de direito, fundos com terras da viu

va Baumann. entre terras de José ôchwartz e as
I de '

Fulanr Mingotti, com a área total de 110.000 metros

quadrados, avaliado em cr$ 2.500,00.-:--
Cujo bem constante do euro de avaliação e eu

to de penhora de folhas dos autos da referida ação
'executiva, será levado em primeira praça de venda
e arrematação em hasta publica, pelo preço da ava-

liação, isto é, cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos SA-O OS
cruzeíros), assim será o referido bem arrematado

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

ser examinado por quem inreresse tiver, no lugar Ri-
beirão dos Hungaros, onde se acha Iocalisado dito Produto da:
bem. E pare que chegue a noticia ao conhecimento

de todos, se passou o presente edital que será afi

xado às portas do Forum, no lugar' de costume e

publicado pelo jornal local "Correio do Povo". Da

do e passado nesta cidade de laraguä do Sul, aos

vinte e três días do mês de agôsro do ano de mil
novecenros e quarenta e quatro. Eu, Ney Franco, es
crivão o subscrevi. (ass.) Ary Pereira Oliveira - Juiz
de Direito da Comarca. Está conforme o original,
do que dou fé.

Iareguä do Sul, 25 de Agosto de 1944
NEY FRANCO - Escrivão

É UM GERADOR DE SA(iDIl.

preclza-se, paga-se b�m.
Informações neste jornal

5x2

Ave. Getulio Vargas • 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGU4 PO SUL
Estado. de Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL
e-s 25,00

J. Batista 'Pereira

HEMORROIDAS

E VARIZES
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO

Após longos estudos foi descoberto um

remédio de componentes vegetais, que
permite fazer um tratamento, com ótimos

resultados, das hemorroidas e varizes.
HEMO-VIRTUS é o nome desse remé

dio, que para hemorroidas intcroaa e

VARIZES deve ser tomado na dose de

3 colheres de chá por dia. Para as he

mortoidas externas, use-se o H EMO

V I R TU 5 , pomada. Comece hoje mesmo

e leia com atenção o tratamento na bula.

Não o encontrando em sua farmácia, peça
o BO depositário. CAIXA POSTAL 1.874

(UM-0ITO-SETE-QUATRO) S. PAULO

HEMO·VIRTUS

"C�RRflO �o poun"

DIR. RESPONSAVEL

a R T U R M Ü L LER

.

REDATOR

I
Mario Tavares da C. Mello

DIR. COMERCIAIS

WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINER

MELHORES

E MAIS

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

1-1- Caixa Postal, 11 -1,-

O SABÃO

"Virgem,�y,ÄO V/RCl:A_,) ...-G':lDA � <7

(�WETZEt INDUSTRIAL
JO/NV/LLE

BARATOS

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joínvíle

NÃO DEVE FALTAR EM CASA ALGUMA!

......................... I �

I

� _
..

Ur. Wal�emiro Mazurec�en
t;Ala 1>1 lAIBE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medíco - cirurgia de adultos e- creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauterização
- Raios Infra-vermelhos e azuis.

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

Tratar desde já.

Tipogràtia Avenida

......___...___",_",
__
_",_",_",_",---,---------------

Dp. Lúcio Coppêa
ADVOG:AD@

Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba

lhista. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalísação, titulo declaratório, opção, r�
tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tn

bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da
comarca de residencia.

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

�I
...

AIDQllf lHIEIML §ClHIlUl1rllE
RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

GERAL
- DO MAIS SIMPLES AO MAIS

FINO ACABAMENTO

Fornece tambern cadeiras tipo
ccZ i p P e r e r»

�I
-

-

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO

co�;:����;.��:�������os i::::.I::::.«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

.

_ ..Joinville -

clin:r�e���i!u:!O�!�:r�!anta1
Professor Catedratico de Biologia do lostiltuto de Educação de Florianópolis

IEx-C'hefe dos serviços clinico.s e cirurgicos; da_ es,?eclalldo�e no

Hospital de Caridade de Flor,anopalls,

Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex-Interno, por concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

.1
.

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

--'- RAIOS X-
Diretor Médico do Hospital "São José"

-- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
-�-���������-�®��

(Marca Registrada) sr>J�Ã� ylRCtAt
....

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


