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cidos pelos correspon
dentes da imprensa no

tear-o da guerra euro

peu, os aliados
.

tem na

Franca e na Italia '

cer

ca dê dois milhões de
homens em armas para
a investida contra o ter
ritorio alemão, contan
do com cerca de dez
mil aviões. Em seu avan

ço no norte da França
as tropas do general
Montgomery capturaram
cerca de 300 plataformas
de bombas voadoras com
as quaes os nazistas pre
tendiam por de joelhos
o governo inglez.

-x-

Pelas declarações fei
tas pelos representantes
da Suíça, Argentina, Sue
cia, Portugal, Hespanha
e Turquia, esses paizes
declararam que de for
ma alguma receberão
os chefes dos governos
do eixo se fugirem da
Alemanha. Para onde
irão eles?
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Solução Feliz
Foi por sein duvida, a melhor solução en

contrada por comerciantes e industriais Iaragua
enses, o resurgimento da Associação Comercial,
deliberado unanimemente em sua ultime reunião,
si bem que convocada com sombrios objetivos.

Feliz sob todos os espetos a resolução de
dar-se vida nova e mais eficiente á entidade de
classe que, si outros fins maiores, tais como a
defesa da classe, não são necessarios. no mo
mento, dadas as franquias que desfrutam em
Santa Catarina comerciantes e industriais, mer
cê de um governo que tudo lhes facilita, servirá
éla como um elo a mais pare estreitar a 'união
entre estes construtores da grandeza de nossa
terra.

Bem verdade é que entre nós não ha des
união, entretanto, poderá haver si não existir um
constante entendimento, um intercambio de idéas,
um ambiente favoravel á apresentação de suges
tões de interesse mutuo dos produrores.

Uma Associação de classe representa a par
de todas as suas vantagens, um sinal de pro
gresso, e o seu desaparecimento seria a expres
são do fracasso e o atestado de incapacidade
de um centro comercial e industrial.

Desfrutamos atualmente um periodo de fren
ce prosperidade, ' e ao comercio e á industria,
se apresentam perspectivas de grandes negocias,
o que foi motivo pera um quasi que completo
.esquecirnento da existencia do seu orgão repre
sentativo.

Mas si a situação nos é favoravel agora,
- não podemos ter a certeza, si bem que deseja
mos, de que ela perdurará pera sempre.

Nos momentos dificeis todos se lembrarão
de um orgão de defesa, e a ninguem será licito
esquecer de que a união faz a força.

Essa união, se consolidará certamente, me
lhor dentro da Associação Comercial e Indusrrlal

'Pai feliz o resultado da ultima reunião dos
comerciantes e industrials de Iaragué, e neces
serío se torna prestigiar cada vez mais a entidade
que os congrega a todos, pera que ela venha a

representar a real pujança do potencial econo
mico da nossa terra.

M. T.

o Arlllisticio' Reser
vado á Alelllanha

Revista
A conferencia da vitoria - O curso da guer
ra - O impasse argentino - A produção do

açucar ... Baixam as mercadorias

\

Exterior
A conferencia realisa

da em Quebec, Canadá,
entre o Presidente Roo
seweldt e o Pri m e i r o

Ministro Inglês, Winston
C h u r c h i I, teve como

principal objetivo assen
tar as b a s e s de incre
mento da guerra com o

Japão, embora tambem
fossem estudados os pro
blemas europeus, inclu
sive as linhas principais
da conduta a ser segui
da com a capitulação da
Alemanha. O chefe do
governo russo, sr. Stalin
convidado para tomar
parte nas conversações,
excusou-se, declarando
nãö, ser possível ausen
tar-se do paiz no mo

mento.
Já ficou resolvido em

diíinítívo nessa coníeren
cia, que a hora do Japão
chegou, devendo iniciar
se uma, ofensiva geral
contra os suditos do Hi
roíto, ofensiva essa que
abrangerá as forças. do
mar, terra e ar. Essas
declarações estão dei
xando -os niponicos ner
vosos e a tomar medi
das que, na 'epoca das
vitorias, nunca se lem
braram de fazer. Assim
é que prometeu;' o mí

ni�ro Kosio, em um dis
curso, dar a completa
índependencía às posses'
sões holandezas, e ou
tras promessas e van

tagens para os tailande-
ses e chineses. .

A conferencia de Que
bec continua, ja agora
assistida pelos chefes
militares das duas gran
des nações democraticas
estando os demais paises
aliados sendo postos ao

par do que se está deli
berando.

Semanal

\

do desem b a r que das çam vitoriosamente, já
tropas aliadas na Frau- galgando os Apeninos e

ça, Iez-se a Invasão da atacando a linha gótica
Alemanha. nazista.
As tropas americanas, No lado .pelo qual res-

francesas e in g I e s as, ponde a Russia, com o
atravessasam a fronteira armisticio concedido á
alemã. iniciando um ata- Rumania e Bulgaria, já
que frontal á ce I e b. r e chegarnm á fronteira da
linha Siegfrid, orgulho Grécia e da Slovaquia.
dos alemães, tendo já Enquanto isso 'os diri
desmantelado as Iortííí- gentes alemães esforçam
cacões exteriores de par- se para manter a disci
te dela. Noite e dia os plina interna em seu
aviões e a arti I h a r i a paiz. Falam os generaes
martelam as fortalezas, e os ministros apelando
reduzindo-as a es c o m- para o, povo exigindo o
bros para o avanço da esforço maxímo. Todos
infantaria. Os alemães tem que trabalhar e pro
concentram ali as melho- duzir, quer menores ou
res tropas, e resistem velhos, e até as mulhe
vigorosamente a invasão res de qualquer idade.
do sólo pátrio.' Mas ninguem mais acre-
Continuam a render-sé dita nas promessas e nas

as tropas alemães encur- armas secretas. Os pro
raladas nos div e r S'O s prios dír ígentes alemães
bolções feitos pelos' ali- [a se dividem:. de um la
ados. Le Havre e Osten- do Hitler, Goebels, Hím
de, portos do canal da ler e Ribentrop que que
Mancha já se renderam rem o sacrííícío comple
o m e s m o acontecendo to e Goering que quer
às tropas existentes na a paz. É isso pelo me

Bélgica. Peritos,militares nos o que relatam as ul
calculam que os alemães timas noticias.
ja perderam na França De tudo isso, se de
cerca de 800.000 homens duz que o fim esta pro
entre mortos, feridos eximo.
prisioneiros, sendo que �x-
o numero destes ultimos Continua o impass-e
sobe a cerca de 400.000. entre a Argentina e os
Todas as tropas ale- Estados Unidos, pois os

mãs existentes 'ná Fran- dirigentes deste ultimo
ça estão condenadas a paiz acusam aquele de
ren d i ç ã o ou aniquila- estar fazendo jogo dos
mento total, pois a cor- partídarios do eixo. Es
rente feita com a junção sa declaração do Minis- n' A. A n
das tropas desembarca- tro Americano obrigou !"I",oIIII�"""""II"""""111IiIIot&.II
das no sul com as do a Argentina a retirar-se aVIARIO LEGHORN - CARDINHAS
norte, desvaneceu qual- do Comité de Defesa Po- Criação de Leghornes brancas e

quer esperança de esca- litica do Continente, iso- Rhodes Island Red rigorosamen-
t Iando-se assim dos de- te selecionadas. Aves para repro-pamen o. -

dução _ Pintos de 1 dia - OvosTambem na Italia, on- mais paizes da' Ameri-
Pilrd incubação. Peçam listas de

de estão os nossos valo- ca. preços à ALfREDO VIERTEL
rasos soldados, as for- -x-

I
Canoinhas - S. Catarina

ças de libertação avan- Segundo dados torne- rv�u�v....-u

Interior
A safra do acucar de

1943/1944 foi a maior que
o Brasil ja registou. So
mente a produção de
acucar de usina foi de
15.316.597 sacos - mais
557.580 sacos que a an
terior. Para a safra ago
ra iniciada foi autorísa
da uma produção de
16.500.000 sacos. A pro
dução do alcool, no mes
mo espaço de tempo foi
de 151.790.0.78 litros.

O stock existente em

Pernambuco é de . .

'

300.000 sacos, tendo da
li sido embarcados para
a Argentina e Paragui
cerca de 1.000.000 de sa
cos. Em 15 de agosto
deste ano o, stock em
Pernambuco e Alagoas
era de 1.762.170.
Ja se vê que não é

por falta de açúcar que
por aqui há falta dele,
mas sím do transporte.

-x-

A baixa de mui tas
mercadorias ja pas sou
da espetativa paaa a re

econt. na 3a. pag�)

- P. Xisto
(Famoso comentarista brasileiro mundialmente co

nhecido - exclusivo do CEC pera o C. P)
Apoz a conferencia de manutenção de uma for

Teerã, surgiu uma co- ça de guarda-costas.
missão encarregada de
estudar as bases do Iu- Associação Catarituro da Alemanha. Ao
que se sabe as bases pre- nense de I m prensa
liminares da comissão Realizou-se no dia 31
foram as seguintes: ha- de Agosto a eleição' da
verá uma divisão da Ale- diretoria da Associação ------------
manha que 'será ocupa- Catarinense de Imprensa'da por forças britanicas, para o biênio de 1944-
norte-americanas e rus- 1946, que teve a seguin
sas. Os. ingleses ocupa- te constituição:
rão toda a area ociden- Presidente: J. Batista
daI até á linha delimita-I Pereira; vice-presidente
da pelo rio Elba, inclu- Lourival Câmara; 1. se
sive toda a região indus- cretario: Waldir Grisard;
trial do Ruhr; os ameri- 2., secretario: Val m o r
canos ficarão com o se- Wendhausen; 1. tesou
tor sul, que inclue Baden, reiro: Art Cabral; 2. te- 'Ia Bavaria, Wuertemberg soureiro: Mimoso Ruiz;
e possivelmente a Tu- bibliotecario arquivista:
ringia e os russos ocu- Alfredo Damasceno da
parão toda a parte orien- Silva.
tal da Alemanha, sendo Conselho Deliberativo
que as tropas de ocu- Nerêu Ramos, Gustavo
pação de Berlim serão Neves, Altino F I o r e s,
constituidas de unidades Jáu Guedes, O s val d o
dos tres paises. Além Cabral, Luiz O s val d o
dissohaverá um contro- Fereira de Melo, Artur
le britanico e aliado de Müller, Rubens Ramos,
todas as finanças, publi- Pedro A. Car n e i r o da
cas e de toda a indus- Cunha, Honorato Tome
tria. Todas as operações lín, Aurino Soares, Ab
bancarias serão super- don Fóes.
visionadas pelos aliados. Conselho Fiscal
Finalmente, serão aboli- Jairo Callado, Clemen-
das as forcas militares tino Brito e Tito Carva
e navais da Alemanha, lho. Suplentes: Od i Ion
permitindo-se apenas a Fernandes, João Otavía-

Exatamente depois de
terem decorrido 100 dias

no Ramos e Àlvaro To
lentino de Souza.
Comissão de Sindicancia
Solon Vieira, Carlos da

Costa Pereira e Nelson
Maia Machado. Suplentes:
Godofredo Marques FO.,
Rafael G. Cruz Lima e

Lindollo Pereira.

Os Prisioneiros Absorvem. 600
Cruzeiros por Minuto

- c. E. C.
Já estamos habituados I nha e o Japão. Entretan-I ras for!unas I!ara. � m�

a 'ler as noticias sobre to o que talvez muita nutedçao dos prisionei
os astronomicos gastos gente ignora é que tam- ros de. guerra que se

que as nações aliadas bem a Cruz Vermelha ac?am mternados nos

têm de enfrentar para a Internacional e as suas países em lut�. � Cruz
condução da vitoriosa congeneres em todo o Vermelha BrItamc3; por
guerra contra a Alema- mundo gastam verdadei- exem�lo, gasta 9 bbr3;s

por mínuto com os pn-
sioneiros de guerra bri
tanicos, o que vem a ser'
em nossa moeda cerca

I
de 60.0 cruzeiros! Agora
si considerarmos quan

I tos minutos já se passa-
ram desde que prisio
neiros britanicos foram
internados no�' campos
alemães. é íacíl imagi
nar a soma fabulosa que
a Inglaterra já dispen
deu para o conforto e
bem estar dos seus va

lorosos soldados efetua
dos prisioneiros quando
combatiam pelo restabe
lecimento da liberdade
no continente europeo
e por conseguinte no
mundo inteiro.
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,Avisamós aos nossos presados leito-
res que a partir do proximo numero,

� não faremos ruais entrega a aoinici-

lill lia do nosso jornal, mas sim que_ o

1m
.

mesmo será

diS!rib;i:::�:i:orrelo. m\
��������/
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de tapumes do tipo aprovado pelas posturas
.

Muni-. o imposto predial nos casos de vacância.

cípets,' sofrerão mais o acrescimo de 15% (quinze Art. 17 Serão exonerados do imposto terito-

por cento) sobre o valor do imposto. rial os terrenos situados na zona suburbana que te-

Parágrafo-único - As sobre taxas de que trata nham, pelo menos, metade da respectiva, área util

êste artigo 'só poderão ser cobradas quando os ter- efetivamente cultivada.
renos forem situados em zonas em que não fôr 0- § 1 - A quitação do imposto dós tel'reno� que

Define o imposto territorial, fixa sua, resitl�n-' brigatória a construção de passeios, muros e outros trata êste arr. será dada mediante a apresentaçao da
cia e prescreve normas para o seu lença-, tipos de rapurnes. inscrição do agricultor no Ministério da Agricultura.
mento e arrecadação.

.

Art./7.-Quando se tratar de chácaras situadas , § 2-Cessando a condição dêste art. será eo�
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, na -fóra das ta, e 2a� zonas, o imposto será reduzido de: brado o imposto na forma dêsre Decreto-Lei

conformidade do disposto no art. 12, n. 1, do Decre- 250/0 as cultivadas;
, Capitulo V

_

.

to-Lei n. 1.202, de 8 de Abril de 1959, e devidamen- 10% as não cultivadas. DAS RECLAMAÇOES
te autorisedo pelo Senhor Presidente da Republica. Capitulo II Art. 18-No caso do imposto territorial ser cal-

D E C R E T A DO VALOR VENAL E DO CÀLCULO DO culado sôbre o valor venal, terá cabimento reclama-
Art. 1°. - Estão sujeitos ao Imposto Territorial IMPOSTO ção ou recurso do Interessado na forma dos artigos,

Urbano previsto no arr. 28, n. II, da Constituição A 8 P
-

d I I d seguintes: . �

Federal, os terrenos não edificados, murados ou a-
rt.. - ara a epuraçeo o va or veria os

§ 1- A reclamação ou recu.rso, previsto nêste
terrenos, servirão debase:' d bberros, situados nos quadros urbanos da Séde do

a)-o valor venal declarado pelos proprietários artigo não terá efeito suspensivo a co raça.
Município e da Séde dos Distritos, bem como aque- § 2-0 pagamento do imposto calculado sôbre
les cuja construção esteja interditada e, há mais de por ocasião de sua inscrição;

o valor venal apurado, não importará em reconheci-
um ano, interrompida ou em andamento, sern que b)-os preços dos terrenos nas ultimas transa-

rnento, pelo interessado, da exatidão dêsse que te-

tenha havido prorogação de prazo. ções de compra e venda realisadas nas zonas res-
nha o mesmo formulado: nos. prazos prescritos nos

Art. 2°.-0 imposto rerrltoriel urbano. não in- pecrivas: artigos seguintes a reclamação ou recurso de que
cidirá sôbre as áreas correspondentes a cinco vezes c)-a locelísação e outros carererlstícos ou con- .

dições do terreno que possam influir no seu valer trata esre artigo. .
.

a da parre edificada do terreno. venal inclusive os dos terrenos visinhos economica- Art. 19-Dentro do prazo improrrogavel de trín-
Parágrafo único - Não está, igualmente, sujeito mente equivalentes. ra (50) dias, contados da data do recebimen!O do

a imposto a parre do terreno que ficar á frente dos Art. 9.-A avaliação do terreno sujeito ao im- aviso prévio ao contribuinte da lotação, podera este,
edificios residênciais e for destinada a elardínarnen- posto será procedida anualmente pelo lotador que

verificada a hipotese do artigo supra, apresentar a

to, dêsde que não exceda de déz melros, a partir do Fazenda Municipal reclamação acompanhada dos do-
logradouro público. fôr designado, o qual poderá requisitar da Prefeíru-

cumenros que julgue necessarlos e requerimento di-
Art. 50.-0 imposto territorial grava o terreno

ra ou do proprietário, os elementos necessarlos.
rigido ao Prefeito Municipal.

sôbre que recai, para todos os efeitos legais, res- Parágrafo-único - Se o proprietário negar os
Parágrafo-único:-O requerimento, depois de de-

pondendo êste pelo seu pagamento, como ônus real elementos requeridos, o lotador procederá a avalia-
vidamente informado pela Fazenda Municipal no pra-

d I ção com os elementos ao seu alcance. h d P f'(có . civi, art. 677, parágrafo-unico). Art. 10 _ O lançamento do imposto territorial zo de déz (10) dias, subirá a despac o o re eíto,
Parágrafo único-O valor do imposto é exigi- será feito em livro especial, ou em ficharlo . com o que dicidirá em primeira instância. '

,vel do respectivo proprietário, adquirente, possuidor necessario índice. Art. 20-As decisões de que tratam os artigos
ou ocupante, a qualquer título. anteriores, só poderão produzir efeito de cousa jul-

Art. 11 - Da lotação feita pela Prefeitura, será ICapitulo I notificado o contribuinte, ao qual é assegurado o gada a partir do exercício a que se referir a rec a-

DA TAXAÇÄO d mação.
A 4 O

direito e recurso, no prazo de trinta dias, a con-
Art. 21....:...Sera-o arquivados por perernpção i-rt. 0. - imposto rerrirorial urbano, devido tar da data do recebimento.

-

em cada exercício financeiro, será cobrado. propor- a)-as reclamações ou recursos, pera decisões
cionalmente ao valor venal de cada terreno, de acôr- Capitulo III dos quais se façam exigências, desde que estas não

do com a rabéla seguinte:, DA INSCRIÇÁO TERRITORIAL sejam satisfeitas dentro do prazo máximo de trinta

a)-para os terrenos situados na 1 a. zona, cuja Art. 12--Todos os terrenos existentes no Mu - (50) dias, contados da publicação . dos respectivos
delimitação é a seguinte: Inicia no ponto de inter- nicipio, sujeitos ao imposto territorial, na data da pú- despachos;
seção das ruas Domingos R, da Nova com a Mare- blicaçêo dêste Decreto-Lei, bem como aqueles que. b) - As reclamações ou recursos apresentados
chal 'Deodoro da Fonseca, seguindo por esta até venham a surgir, por desrnenbramento dös mesmos fóra dos prazos previstos nos arts. 18 e 19.
encontrar a Presidente Epitacio Pessoa, dai até en- passando a constituir novas propriededes, ficam su-r Art. 22 - Os documentos [untados aos requeri
courrar a rua Elisa Stein; Avenida Getulio Vargas jeitos a inscrição na Fazenda Municipal, ainda que mentes de reclamação ou recurso serão restituidos
do seu inicio até a rua Elisa Stein, inclusive as legalmente isentos do pagamento do imposto terri- aos respecüvos signatários, contra recibo dos meso.

ruas lateraes Marechal Floriano Peixoto, José Boni- tortel. mos no processo, independentemente de quaisquer
facio, Cé!. Emilio [ourden, Padre Dr. Pedro Fran- § L-Para efetivar a inscrição de "que trata ês- outras formalidades.
ken, D: Pedro II, Felipe Schmidt e Bliza Stein. te artigo, os proprietários ou seus representantes le- Art. 25 - Ao contribuinte é fuculrado o direito

Pertencem ainda a esta zona todos os terrenos gais, são obrigados a preencher e entregar por via de propôr arbitramento para os efeitos de avaliação.
situados em ambas as faces das ruas acima especi- postel sob �egistro ?u p�s!,oal, na Fazenda Munic!- Capitulo VI

'

ficadas. pai, uma «ficha de mscrlçao», para cada terreno Sl- DA FISCALlZAÇÄO
b)-Para os terrênos situados na 2a. zo'na, cuia tuadq. n<;> .mesmo. lo�radou!o, pertencente_ ao mesmo Art 24-A fiscalização relativa ao imposto ter-

delimitação é a seguinte: Compreenderá a área Ii- �r0l!fletano e. cUJa area nao. tenha sol�çao de

con-, ritorial será exercida pela Fazenda Municipal, a qual,
mitada pela linha de fêcho da primeira zona e o pe- lI��ldade, mUito embora esteja convenCIOnalmente de-

para desincumbência das suas funções visitará 'p�rio':
rímetro que segue, tendo como ponto de partida a vldlda em lo!es. . ." dicamente os imóveis sujeitos a imposto colIgmdo
interseção da rua Domingos R. da Nova com a Ma- O Mod�lo Imp�esso das fichas sera gratUIta- os esclarecimentos neces�arios á verificação do va

rechal Deodoro da Fonseca até encontrar a rua Ba- mente fornecld<;, aos I.nteressados. . � . lor venal, ocupação ou desocupação dos prédios, in
rão do Rio Branco; Cél. Procopio Gomes de Oli- § 2. - _FIcam dlsp�nsados da. ex!�encla cons- clusive solicitando a exibição, pelos interessados de
veira até a linha férrea, prolongamento da rua Preso tante d.o paragrafo.antenor, os propnetan?s �u s:_us documentos qur- possam servir áquela verificação.
Epitacio Pessoa até o fim do perímetro urbanb; rua representa�t�s .legaIs que, a data da publIca�ao �es- Art. 25-0s .Iotadores serão individamente res

Angelo Piazera. te decretO-lei, Ja .te.nham os seus terrenos Inscntos ponsaveis pela veracidade' ou exatidão de suas res-

Pertencem ainda a esta zona todos os terrenos na Fazenda MuniCipal.
'. .. _ pectivas informações.

localisados em ambas as faces das ruas acima es. § 4.--::-0s pr�zos ma_xlmos par� a mscnçao de' Capitulo VII
pecificadas, exceto aquelas que já foram atingidas que trata este artIgo, serao, respectivamente: DAS DISPOSiÇÕES GERAIS DAS TRANSFE-
pela primeira zona. a)-de trinta dias da data da públi'cação do e- RENClAS

c)-para os terrenos situados na 5a. zona, cuja ditai da
_ �ber�ura da in.scriçã<: territ?rial, para os Art. 26-0s que adquirirem�imóveis sujeitos ao

delimitação é a seguinte: terrenos Ja eXI.stente� e, aInda nao registrados;. . imposto territorial ou tenham de transferil-o para o

Inicia no, ponto d� interseção das ruas Benja- _ b)-de. tnnta dl�s co�tados da data da lfIscn-
seu nome por causa-mortis ou áto intervivos, são 0-

mim Constent e Abdon Batista, seguindo por estas ça� do Regl�tro de ImovelS, par� os terreno� que brigados a apresentar a Fazenda Municipat dentro
até encontrarem o perímetro suburbano; prolonga- SUrjam em Virtude de .de.smembramento. dos eXlsten- do prazo de sessenta dias, contados da data da

ment.� ßa.;, rua Cél. Procopio Gomes de Oliveira até tes, passando a constitUir novas propnedade}5.. ' transcrição' no registro de imóveis, os respectivos
.

a ,e�quina déi rua Barão do Rio Branco, seguindo § 5-0s terren<:s com. test�das para m.als. de títulos para averbação de transferência, feita a qual,
pör esta até a rua Marechal Deodoro da Fonseca e I um logradouro deverao ser Inscritos pelo maIS Im- serão restituidos os documentos apresentados
D· R d N portante.rua ommgos . a ova.. . .. (cont na 5a pag.)d)-para os terrenos da 4a. zona, cuja delimita- .

Art. 15- Em caso de usofr_uto, eflteuse, fldelco- . .

ção é a seguinte: m}ss<;, arrendamento ou ocup�ç�o, o. lançam.ent� ,s�-
Todos os terrenos que ficarr. limitados pela ul- ra feito �� nome do usofrutuano, eflteuta, flduclarIo

tima zona e Quadro-Urbano, de conformidade com arrendatarlo ou ocupante.
.

a planta cadastral da cidade, e mais os terrenos da �r! ..1.4 - O la�çamento d� te�reno, para efeito

1 . CALC'ADOS 1zona suburbana.
' da eXIglbllIdadz do Imposto sera feito em nome do

Art. 5· - O ônus dêste imposto será exigirlo p,roprietário, adquirente. ou possuidor, a qualquer .,
.

pela forma seguinte: titulo.
,. ..

1 - Os terrenos situados na la. zona pagarão Art. 15-Tratando·se de terreno PO-IndIVISO, se-
' I 'R'. .G 0----

pelo valor venal: rá lançado em nome de um, de alguns ou de todos

a) - murados 5% os condôminos.

b)-não murados . 70/0 Capitulo IV
2-0s terrenos situados na 2a. zona pagarão DAS EXONERAÇÕES E ISENÇÕES

sôbre o valor venal: Art. 16 - Ficará exonerado do pagamento de
a)-murados 4"/0 tantos vinte e qua-ávos da importancia do imposto
b)-não murados' . 6% territorial correspondente, quantos sejam os mez,es
5 - Os terrenos situados na 5a,' zona pagarão completos de duração normal ininterrupta ,e legal-

sôbre o valor venal:
'

mente autol-isada das obras, o terreno em que forem
a) - murados 5% executada's obras de construção ou reconstrução.
b)-não murados . 5% § l.-Para gczar da regalia prevista nêste art.,
4-0s terrenos situados na 4d. zona pagarão deverá o proprietário ou seu representante:

sôöre o valor venal 4°10 a-comunicar o inicio das obras, preenchendo
5-0s terrenos situados na séde dos distritos e entregando á Fazenda Municipal, por via postal

rurais, pagarão sôbre o o valor venaL sob registro' ou pessoal, uma ficha de edificação,
a)-murados 4% cujo modêlo impresso lhe será gi-atuitamente forne-
b)-não murados . 6% cido

.

Parágrafo-único - A contribuição minima sera § 2. - A execução das obras será considerada
de Cr$50,00 para os terrenos da 1 a. e 2a. zonas It a partir do mês seguinte áquele em que seia feita a

de Cr$ 50,00 para as demais. conclusão das obras a partir do primeiro dia do mês
Art. 6. - Os terrenos constantes das duas pri- de sua ocorrenda.

meiras zonas que não tiverem calçadas, sofrerão· o § 5. - A fiscaHsação dos terrenos e o abono
aumento de 10% (déz por cento) sôbre o quantun por execução das ubras, de que trata êste artigo se
do imposto; quando não forem murados ou dotados rão processados de modo análogo ao previsto para

Preleituru Municioul. �e ]8raouH do Sul
Decreto-lei n. 126

SÃO os MELHORES
E MAIS BARATOS

Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGUÁ DO SUL
SANTA OATARINA -1-1-1- Oaixa Postal, 11
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Inscritos
dois

jogadores
_______Te_lefo_ne_N_.39_jaraguaenses
sn CATARINA - N. 1.241

. ,

CORREIO DO POVO
. ßniuersHrio de Cosawento

Festejou ante-ontem
cinco anos de feliz con-

sorcio o distinto casal Na madrugada de '10
Turf. - No dia 24 do Interior Dr. Ary Pereira Oliveira. do corrente um violento

corrente, terá lugar na pís- (concI. da 1a. da pag.)
ilustre Juiz de Direito incêndio destruiu a Iabri-

ta do Clube 'Hípico Iara- desta Comarca e sua ca de banha 'da Cia. Jen- A di torí d .;:, Dalidade, dando ass im' , Ire orla a u. .

guá. importantissima tarde
uma grande paralisação dignissima esposa D: sen, em Blumenau, oca- Acaraí, tem o grato pra-

rurflstlca." Até agora ja fo-
dos negocioso Os viajan- Julieta Pereira Oliveira. sionaudo um prejuizo de zer de convidar os seus

ram inscritos pare os pa- O estimado casal em 800 mil cruzeiros sõcios para o baile social
réos 14 animais. tes percorrem as praças companhia de seus lnte- _: I :_ que levará a efeito hoje,no aían de colocar suas

ressentes filhinhos Paulo,
-

di'Viajantes. - Tivemos o produções, ma i tas 'das Transooreu no dia 10 em sua se e socia, a

praser de receber a visita quais ainda com precos
Roberto e Reginaldo re- do oorrente a data come- Rua Marechal Deodoro da

do re v, Frei Modestino, elevadissimos, mas o co- .,�e?eu_naquela data. as f�- morativa do "Dia da In- Fonseca, (prolongamento)
O. F. M; servindo na Ar- mercío se encolhe, te- licitações de �eus I.nu�e- prensa". festejado por to-

quidiocese de São Paula. mendo o que hoje se
ros armgos, as quars JU�-I dos os que là butarn na ..

Esse ilustre sacerdote, realisa isto é .uma pen- �amgs as que bO «Cor�:IO ardua missão [ornalistica. Do Estadopregador sacro e missío- dencia' para baixa. o ovo» em .ora tar .la- Por esse motivo rece

nario, achava-se pregando Muitas mercad o r i a s
mente lhes envia cordial- bemos do sr. Gustavo

o' Retiro no Seminario de 'baixaram de mais de mente. Neves, ilustre diretor do
Rio Negro e veio a Iara- 100%. Uma corrente de Departamento Estadual

II. guá do Sul tomar parte b�cicletas, que ha quinze por 50 cruzeiros. A so- ,da Imprensá e Propagan
na solenidade comemora- dla� atras ainda cust�va da caustica, ferragens,

da aten�IOso :elegrama
riva do 50° enlversarío de �al.s de cem c�uzelros tecidos, já estão muito I de congt atnlações, o que
vida religiosa da irmã Ja e o.fertada hoje, c?m alem dos preços exis- muito !lOS penhorou
Bárnaba, ocorrido domin- anuncio pelos jor n a I s, tentes a pouco mais de -: I :-
go ultimo. um mês, e, se Deus qui- COll1 a· presença do
- De Florianopolis, onde zer. a vês dos generos Dr Nereu Ramos, Inter
fora tratar de interesses Desped ida alimenticios tarn bem ventor Federal, reatisou-
do municipio, regressou o chegará em breve. se em Laguna uma festa Um presenteSr. Ten, Leonídas C. Francisco Antonto Pic-

. -x- comemorativa do 10. ani-
Herbster, digno Prefeito cioni e Odíla Borges Pie- Noticias de São Paulo vorsario do estabeleci-
Municipal. cioni, partindo pera Cu- di z m que a japonesa mento aIí do 12° G.M.A.C,

ritiba, onde vão fixar re- Shízuko Shimazumi, no brilhante unidade do EAssociação Comer- sidencia, não podendo Ia-
seu Ianatísmo, estrangu- xorcito Nacional.ciet. Realizou-se ante- I I t

.�

ze- o pessoa men e por lou seus quatro fi I h o shonrem a sessão da As- falta de tempo, deixam .

�ecri��To ��dUj��:�u�IC�� ���pienJfá�sedi� dt�sJ:'ssu�� ß�eq��s��fm brasileiros"[E§IP \0 IR1ft § CASA,'BYLAA' RDTSul, sob a presldencta do pessôas amigas.
sr. Arnoldo L. ôchmitr e

com o comparecimento de
regular numero de asso- Aniversarias. - A 14
ciados. do corrente festejaram
Ficou estabelecido pro-

seus aniversaries os ôrs,
ceder-se e uma campa-

Carlos Albus, Rodolfo 'Eh·
nha pera angariar novos lert, Hugo Horst.

associados e assim reor-
Hontem transcorreu a

ganisar a entidade de data natalícia do jovem
molde a que ela possa

Albano Lyra aluno do
servir a grande classe Instituto Bom Jesus e fi

conservadora do rnunici- lho do sr. João Lyra, fär-
. maceutico em Guaramirim.pIO.
E' d Tambern hontem come-e esperar que, os

, ..
índustrlals e comercian- morou seu natalício o sr.

tes venham ao encontro Wald�mar Gumz.
da diretoria da associa- HOle comemorou seu DO.

çäo auxíllendo-a nessa I ani�ers.ar�o o menino J.osé
campanha, pera que o Iovínelí fl.lho. do sr. Firo
nosso municlnío possa

vanre J,ov�neh.
ter uma associação de Amanha comemora seu

classe como merece.
5°. aniver�ari� a menina

A nove eleição da di- Ivone Marta,. filha do Sr.
retoria ficou marcada pera Leopoldo �emer. .

o dia 1'. de, outubro, as O Torraa. N_o dla.9
10 horas no salão Buhr. do corrente fes!eJou .mms,

um anG de eXlstencla o

nosso coleguinha «O Tor-

ß·DUDel'em Dest� folhi rão», jornal dos alUIiJOS
U Ilu do n E. Abdon Batista.

Nossos cumprimentos.

Caixa Postal, 19 fUN D A D O EM 1919

ANO .xXVI JARAGUA DO SUL - SABADO, 16 DB Setembro DB 1944

Revista·
Semanal

DE S,Af'lT,A
CATARINA

-

Curso de aperíeíçea-] I /
.

mente e especializa- ��ar ai v ImnrO�Qa
ção de organização

(\ p IJ, Ü ,

e admlnístraçãn hos- No jogo �ealisado do-
I mingo passado entre os

pítalares para medi- quadros do "Acarat;' des-
ta .cídade e o "Imprensa"COSo de [oinvllle, v e n c e u o

quadro local pela elevada
contagem de 4 tentos a 1.
No jogo preliminar rea

llsado entre os elernemen
tos dos segundos quadros
do Acaraí e do Bependi
houve um empate de 2 a 2.

.Já noticiamos li proxi
mg reahzaóão, no Rio de
Janeiro, do segundo' cur
so. de organização e ad
ministração hospitalares
destinado a rusdicos e

visando a melhoria das
condições dos hospitais
do PdÍS.
Hoje podemos adian

tar que esse curso tera
inicio em outubro vin
douro e se prolongara
ate dezembro.
O Departamento de

Cursos, sediado no edifi·
cio da Saude Publica, á
praça Marechal Âncora,
Rio de Janeiro,. prestará
infol'mações sôbre o as

sunto.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A São LlJiz E. C.

LOM8ßIGUEIRA MINANCORA Em comemQração do
seu primeiro aniversário,
promoverá no dia 24 c1es
te mês, um' torneio entre
os quadros secundarios
locais, em disputa de uma

lin.da taça.
Sera igmilmente dispu

tada uma taça entre o 2°.
quadro do São Luiz e o

Gr,upo Abdom Batistà.
A Diretoria

Vermiiugo suave e de premto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, ) e 4

Proteja a saúde de seus filbos é' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

teinedias

Compre hoje mesmo uma 10MB�IGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto ::los Laboratorios Minancora

Livros COpia�DreS
Recebeu "Tipografia Avenida"

- jOINVI'LLE

HAV.ER Á
nova disputa?
Fala-se que a A.A. Ba

ependi vai co n v i d a r o

Perí de Mafra, para mais
um torneio em Jaraguá do
Sul, afim de desforrar-se
daquele escandaloso 6 a O
do, domingo atrazado.

o PRECEITO dQ DIA
A sifilis causa indizi

veis sofrimentos e des
graçàs. Tratada a tempo,
porém, é doença inteira:
mente curavel. SNES.

Teixeira; Presidente Car
los Schramm; Vice-Pre
sidente Modesto Ferreira
Marques; . 1. Secretário
Jucy Varela, reeleito; 2.
Secretário Sezinando de
Andrade; 1. 'I'ezoureíro
Feliv Kalempa, reeleito;
2. Tezoureiro Alexandre
Chmíluk; Oorador Leny
ro W. Wendt; Diretor-Es
portivo Francisco Mo
raes Neto; Guarda-Espor
te Acildo Ferreira, ree

leito.
Cónselho Fiscal

Wladislau Trela, Ly
zandro Tabalipa, Dr.
Raul Thadeo, Nicolau
Buy, Vidal Figueiredo
de Liz.

"

Foram inscritos na Lí-
ga os exímios iogadores
de bola ao cêsto: EGON
DOUBRAWA e INOO

PATSCH.

LBOPOLDO REINBR

CONVITE

"C�RRUO �o POUO"
've. Getulio Vargas . 350

Ires Barras

Telefone N' 39' - C. Postol, 19

JARAGU4 DO SUL
Estado de Santa Catarina
ASSINATURA ANUAL
Cr$ 25,00

Comunica-nos, o "Tres
Barras Sport Club"

-,

que
realísou dia 25 de Agos
to ultimo a eleicão de
sua diretoria, que' ficou
assim constituida: -'

Presidente de honra:
CeI. Pedro Reginaldo

DIR. RESPDNSAVEL

A R I U R M Ü L L ER

REDATOR

Mario �Tavares da C. Mello

DIR. COMERCIAIS

WALDBMAR GRUBBA
de real valor para a ju
ventude é um bom livro.
Compre-o na Tipogra

fia Avenida.

o Paraíso das SEDAS e

-- TECIDOS FINOS -

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

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

PADRÕES EXCLU�IVOS - ESTAMPARIA �O-

IDERNA
E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS

DEITODOS OS PREÇOS

�I""""""""""""""""""�.

Al[))(()) ILIr IHIIEIRMo .§CIHI1l1lIlIE
RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUA DO SUL

FABRICA DE MÓVEIS EM GERAL
FORNEOE MOBILlARIOS

OOMPLETOS, DE ESTILO MODERNO,
PARA: ESORITORIOS, SALAS, E

DORMITORIOS.
�"""""""""""""",,"'•...r

��m�annia �a�i�nal U� ���ums I�iran�a
AGENTES LOCAIS

A COID9r'cial_ Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

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

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

Dr. LUIZ DE SOUZA
A\DVOGA\DO

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

R!lRidencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
............ ' \ .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I
Produtos da ICeM S.A. Blumenau Contra DóI' de Cabeça Tl!rminól- termina a dóI' I

l.....A.l.a.m.e.d.a..R.i.o.B..r.a.n.co O.R.i.x.a..p_o!l.ta.1.,.4.7 __ ---- �1

,

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

É UMA DOENÇA aRAVfsSIMA
MUITO I"I!RICiOSA PARA A FA
Mil.lA E PARA A RACA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA
Mlõ:NTO DtSSE GltANDE I'LAGELO

USIE O

A SiFILlS III!: APltESENTA SOS

INÚMERASP'ORMAS. TAIS COMO:

REUMAnSM.

ESCR6FULAS
ESPINHAS

..[STULAS
ÚLCIE'"
ItCZEMAli

FERIDAS

DAltTRCM

MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ '1 ANOS

YENDE__ II1II TODA PAP<-';E.

Vende·ea,se

1 terreno cl casa,
bem apropriada para
negocio 8 pensão,
sita a estrada Rio
Molha.
Trata-se na reda

ção desta folha ..

Lede o que
Affirma

UM MEDICO DE GR �,N
DE NOMEADA E DE
GRANDE CLIENTELA EM
PELOTAS, U tLUSTR'-\.DO
cuur.o DR. RASGADO.

htesto que tenho ernpre
gad« com grande apro .eita
m-r.to o PEJTORAL DE
ANGICO PELOTENSE,
preparado na Farmacia �'l'

queira, nas molestias do a

parelho respiratorio Con:
tada espontaneidade dou o

presente atestado, porque, de
longa data, dou preterencia
a este preparado, pelas con

tinuas vantagens colhidas
quer na clinica hospitalar
que na domiciliar.

DR· RASGADO
hrrna reconbecida pelo no

tario A, E. Fidher

Licença N. 5 I I de 26 de
M arço de 1906
Deposito geral: Laboratorio
Peitoral de Angico Peloteuse •

Pelotas - Rio G do Sul
Vende-se em toda a pa rte.

��T�M��tl�
•

de Aluguel
a gazolina e

gazogenio

Telefone N. 6
-

I

lot�8r S'ßnnen�o�1
.........................n .
• .. • ••••••••••••••••u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

das melhores fabricas do
país, sempre a venda na

Casa Real

...

Jaraguá do Sul, 16 de Setembro de 1944
----------------------

4a. pagína

CALOPRESO & cu,
Fabrica de Aguardente
Estrada Bananal (antiga cervejaria de G. WßLTER)

.JJA\RA\GUÁ DO §UIL

Compramos qualquer quantidade de

cana e 'melado, aos melhores pre.ços .

E ARMARINHOS

sem primeiro verificar os preços destes
artigos na casa

lE�ntr2li �e wrnmdr2l wnç2l�
\

ocas iäo I �::�::�:�::�::::::::�;�:�:�:::�:�:��:';� Erico Bruhns
RUA CEL. EMIUO JOURDAN N. 62

O Doutor Ary Perelra Oliveira, Juiz de Direi
to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San-
ta Catarina, Brasil, na forma da lei, eto:-

Faz Saber, a todos os que .p presente edital
de primeira praça, com o prazo de trinta d ias vi
rem, ou dele conhecimento tiverem, que, findo es

sé prazo, hà de ser arrematado por quem mais
der e maior lance oferecer, no proxirno dia 28 de
Setembro, às 10,30 horas da manhã, em frente às
portas do Edificio do Forum, o bem penhorado a

José Berri, na ação executiva fiscal que lhe move

_____________________Ii!!i!l a Fazenda Municipal, a saber.-
Um Terreno sito no distrito de Corupá, nes-

Chocol�tes e Pr�ll'nées Na-o comprem '. FAZENDAS, GHAPÉOS, ta comarca à Estrada Isabel fazendo frente nas

II U U SEDAS, PERFUMARIAS terras de Max Luy, funrlcs com terras de quem de
direito. entre terr-as ele Max Luy e as de Celeste
Bianchini, com área de 115.0:'0 rnetros quadrados,
avaliado em er.$ 2500,00. _

Cujo bem constante do auto de penhora e au

to de avaliação de folhas dos au tos da referida a-

J�r�ßu6 dO �II" ção executiva, será levaelo em primeira praça de
U Uy U u UUt venda e arrematação em hasta publica, pslo preço

da avaliação, isto é, cr.$ 2,500,00 (dois mil e qui- .,

nhentos cruzeiros). Assim será o referido bem ar-

lho legimo de A I b e r t o rematado por quem mais der e maior lance ofel'e

Kogli.: e Ida Marquardr cer, no d ia, hera e.lugat' acima mencionados, po

Koglid, domiciliados e re- dendo o mesmo ser examinado p'OI' queru interes -

!
sidentes nesre distrito. s� t.iver, à Estrada Izabel, onde se �c.ha localisado

�
Ela, solteira, de profís- dito bem. E para que chegue a noticia ao conhe-

são domestica, dornic ilie- cimento de todos se passou o presente edital qUA
da e residenle neste dis- será afixado ás portas do Forum, no lugar de cos

triro, com dzessete ados turne, e publicado pelo jornal local "Correio do

de idade, nascida ne s t e Povo". Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
distrito em dezeseis de do Sul, aos vinte e tres dias do mês de agosto do

março de mil novecentos ano de mil novecentcs e quarenta e quatro. -- Eu,
e vinte e seis, filha legi- Ney I;"r3.nco, ES�l'ivão o syb.screvi. (as.) Ary Pel'ei:
rima de Augusto Boiler e

ra Oliveira - �u�z de Direito da
J

comarca. Esta

Irene Laos Boiler domi-- conforme o or ig in al, 00 que dou té.
.

ciliados e residentes nes- Jaragná do Sul, 23 de Agosto de 1944

te distrito, 5x2 NEY FRANCO - Escrivão

Corupá, 6 de setembro
de 1944.

E.???Apresentaram G� docu-] COnOmlSar...
rr entos exigidos pela lei. É fácil... Basta fazer suas campas, somente
Si �Iguel� souber de al- depois de certlficar-se das vantagens .

oferecidas

de ha' mUI'to vocAe procura •••
gum impedirnento oponha- pela conhecida e popular
o fia forma .ra lei

C A"· T b·
.

Lavro o presente para asa ntônío o las
ser afixado no legar do
costume. � Esta Casa oferece a seus amigos e fregue-

WALDEM 1-\ R LUZ ses, Voais floridos - Chitas - Riscados - Brins - Case
miras - Linhos - Tussores - Sedas - Guarda-Ohuvas >

Chapéus - Meias - Gravatas - Roupas Ieitas' em geral
- por preços verdadeiramente razoáveis. 1�

Material Escolar
/ Vendas somente a dinheiro I
Especialidade em Artigos para Homens ---:

§EMPRE �OVj[DA\D1E§
Mantem sempre em estok tecido popular

Registro, Civil·
WALDEMAR LUZ, ofi

ciaI do Registe Civil do
Distrito de Corupá Muni
cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

EDITAL Nr. 794

Oscar Bruch e Margarida
Martins.

Ele, solteiro, ferroviario,
domiciliado e residente
neste distrito, com vinte
e sete anos de idade, nas

cido em Masseranduba,
neste Estado, em cinco
de abril de mil novecen

tos e dezessete. filho de
Hermann Bruch e Maria
Bruch, domiciliados e re

sidentes neete distrito.
Ela, solteira, de profis

são domestica, domicilia
da e residente neste dis
trito, com vinte e um a

nos de idade, nascida ne

sre distrito em rres de
março de mil novecentos
e vinte e tres, filha legi
tima de Antonio Martins

e Marta Woehl Martins
domiciliados e residentes
nesre distrito.
Corupá, 2 de setembro

de 1944. •

EDITAL Nr. 795

Germano Koglin e Erna
Boiler.

Ele, solteiro, lavrador,
domiciliado e residente
neste distrito, . com vinte
e sete anos de idade, nas

cido em arrozeira ne s r e

Estado, em vinte e cinco
de novembro de 1916, fi-

Não! VOCÊ NÃO É
UM FRACASSADO

tem sempre em stok
LIVRARIA AVENIDA

. .•descobrir um rêmedio para essemal que
o deprime moral e fisicamente perante
a sociedade, CATUASE COMPOSTA é o
remédio. preparado com um grande vege
tal de nossa Ilora, cujas propriedades es

timulantes e vitalizadoras em combina
ção com o alcalôide da "Ioimbehôa" 8

hormônios cerebral e testicular. agem rã
pidamente no combate à debilidade neu

ro-muscular e viril, astenia (fraqueza
nervosa), desânimo.c. Não encontrando
na sua farmácia, peça ao depositário.
Caixa Postal. 1874 - São Paulo.

Escrivão

CATUASE COMPOSTA

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES.
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NU N C 1=1 EXISTIU IG UF=lL

................................................. ,. .

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

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

f a rm a-c i a Nova
de ROBERTO M. Hons'r

a que dispõe de maior
sortimento na pra.ça e ofe

rece seus artigos á
preçoR vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JßRßGuí
............................................................
................................ _- ••••••••••••••••••"'1 •••••••

D,=========================================!D
Fabrica de Moveis Estofados

"CRUZEI RO"
Procure transformar �M� Xfj� seu lar num maravilhoso

e elegant.e mundo, cheio � �� r:1l de encantos, beleza e

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

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e casinhas, etc., da
Fabrica de Móveis CRUZEIUO,

fabricados

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

FONE 45

em Jaraguá do Sul

:FERRARj[A\
Fabricação de Ferramentas Agricolás:

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

J A

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

R A/G U Á

.-a

1("""""Of;�'i�;''''''E';�t�'i�;'''''''''\\11
II EnrOlam��!�s��r:::�â���� din arnoe e

ii
..:l.::': C�nlcetrto dfe radiofs, ap.arelhosi ult�a- :

..
:�

..
:!vw e as, erros, ogare1ros e (ema1S

.1.1 a:;:�:�l(l�i:':lbach :::1::::1:.'Rua Pre5idente Ep{tacio Pessôa, 1287
- JARAGUÁ DO SUL -

::::�·i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tt::

Apl'ov@item esta Assomt.l·osa Baixa de PI'eços
R PRESo EPITÁOIO PESSOA, 652 - JARAGUÁ DO SUL

fUital n� �rim�ira �ra�a
o Doutor Ar'y Pereira Oliveira, Juiz de Di

reito da Comarca d e .Iaraguá do Sul, Estado d e
Santa Catarina, Brasil, na forma da. lei, etc.

Faz Saber a todos os que o presente edital
do primeira praça, corn o prazo de trinta dias vi
rern ou dele conhecimento tiverem, q ue, findo esse

prazo, hà dA ser arrematado por quem mais der e

maior lance oferecer, no proximo dia 28 de setem

bro, às 10, horas da man hã, o bem penhorado a

Max Ll1y, na ação executiva fiscal que lhe move a

Fazenda Municipal, a saber:- \_ ,

Um Terreno sito neRta comarca, no distrito '

de Corupá. a Estrada Isabel faz6ndo fr'ente nas

terras de -Wladislau Paeholski, fundos com terras
de quem de direito, ontre terras de Oswaldo Lar
son e as de Celeste Bianchini, com a área total de
146050 metros quarlrados, avaliado em cr$ 2,500,00.

. Cujo bem constante do auto· de avaliação e

auto de penhor'a de foihas dos autos da refpl'ida
ação executiva, ser') lAvado em primeira praça de
venda e arrematação em hasta publica, pelo preço
da avaliação, i:-,;to é, cr$ 2'500,00 (dois mil quinhen-
tos cruzeiros) Assim será o referido bem arrema

tado por quem mais der e maior lance oferecer,
no proximo dia, e hora, em frente. às portaR do
Edificio do Forum, podendo o mesmo ser exami
nado por quem interesse tiver, no lugar Estrada
Isabel. no distrito de Cor'upá, onde se acha 10-
calisado dito bem. E para que chegue a noticia ao

conhecimento de todos, se passou o presente edi-
tai qqe serà afix::1do ás portas do Fórum, no lu-
gar de costume, e publicado pelo jornal local "Cor
reio do Povo". Dado e passado nesta cidade de
Jaraguá elo 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 Dil'eito --Está
conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 23 de Agôsto de 1944

NEY FRANCO - Escrivã()3x2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Prefelhlril Municiool �e ]orngud do Sul
Decreto-lei n. 126

EM J o I�: v I L L E
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

Edital de primeira praça

3x3

Ele, brasileiro, soltei-
Frederico H e n r i quero, militar, nascido em

Florianopolis, em data Carlos Sacht e Alzira Bi-
soni.de 13 de março do ano
Ele. brasileiro, solteiro,de 1916, domiciliado e

residente nesta . cidade lavrador, nascido em ja-
de Jaraguá do Sul, sen- raguá do Sul em data de

do filho ilegitimo de D. 23 de Abril do ano de

Francisca Rita Teixeira. mil novecentos e dezoito,
domiciliado e residenre

Ela, brasileira, soltei-
neste distrito, no lugar

ra, domestica, natural de Tres Rios, sendo filho le
palhoça neste Estado em

gitimo de Du. ilherme Sachtdata de 25 de novembro
do ano de 1919, domící- e de Maria Eggert Sacht.
liada e residente nesta Ela, brasileira, solteira,
cidade de Jaraguá do domestica, nascida em ja
Sul, sendo filha de José raguá do Sul, em data de

Sebastião Silva ede Fe- 21 de Setembro do ano

licidade Severina Silva. de mil novecenros e vinte

Jaraguá do Sul, 11 de e quatro, domiciliada e re-

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00. Setembro de 1944. sidenre nesre distrito no

lugar estrada Irapocú, seri-
A G Ê N C I A EDITAL N. 1.409 do filha legitima de Bene-

.J
•

d S I dito Bisoni e de Ana Han-
aragua O U Walter Janssen e Gilda nemann Bisoni,

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

Matriz : I T A J A Í Ele, bIi.ftsileiro, solteiro 13-9-44

eletrecista, nascido em E para que chegue ao conhe
Blumenau neste Estado, cimento de todos rnandei passar o

nascido em 2 de Dezem presente edital que será publicado
bro do ano de mil nove- pela imprensa e em cartório onde

será afixado durante 15 dias.
centos e vinte e dois, Si alguem souber de algum
domiciliado e residente impedimento, acuse-o para os

nesta cidade de Jaraguá fins legais.
.

do Sul, sendo filho legi- ARTUR MÜLLER, Oficial

2 a 3 operarios
para trabalhar em

olari a
Tr-atar com

João Emmenàoerfer -----------

---I
INSÕ�rIA

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torllo pu
blico que r1Ul'ante o COI'-

��p�oWlS·�IOm�R�U�B'1]IWlN&Im�L�I-�d�a'�"�.�I· �:�:E�:���:e�ii!.���!�i
- rie Jal'aguá do Sul e na

Intendencia de Corupá,
o imposto sobre Illclus-

OfiCINA fonD AUTORIZADO trias e Pl'ofissõeR, I't'lati-
n R. Mal. Deodoro, 158 va ao 2°. Semestre.

Não saüsfazendo o pa
J

gamento 110 referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa .de 20'/. so
bre o imposto no primei
ro mês, s-elldo então fei

,_, ta' a cobrança jUdicialmen
� te.

TesoUl'aria da Prefeit\l
ra Municipal de J�lI'Hgl,lá
dó Sul,4 de Setem bI'O de
1944.

Jaraguâ do Sul, 16 de Setembro de 1944
---------------------

�
.

t L"I
ano de mil novecentos

onlQ rn 1"1 e dezoito, domiciliada e

lJH O U Y residente em Itoup a v a

.. . . municipio de Blumenau,
.

Artur .�uller, Oflcl�1 �o Re- sendo filha legitima de
gísto Civil do 1°. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul. H�rmann Dallmann e 'ile
Estado de Santa Catarina, Brasil, Mma Schmídt Dallmann.

Jaraguá do Sul, 6 de se
tembro de 1944.

Matias.
Ela, brasileira, soltei

ra, lavradora, nas c i d a

em Itoupava, municipio
de Blumenau em vinte
e um de setembro do

(continuação da 2a. pag.)
I

Capitulo VIII
bAS INFRAÇÖES E MULTAS

Art. 27-Constituem infrações passlvels de rnul
ta, calculada na base do irnpôsro do exercício que
élas se verifiquem ou na sonegação obietlvada, im

posta pelo Prefeito Municipal e notificado ao inte
ressado por via postal: ,

a)-a apresentação dos documentos para aver

bação de transferência fóra do ·prazo previsto no

art. anterior, multa de. . . 5%,
b) - entrega fóra do prazo previsto das fichas

de inscrição e de alterações, multa de. tO%
c)-falsidade das declerações contidas nos do

cumentos exigidos e legalmente firmados, para a

comprovação do valor locativo ou venal, objetivan
do sonegar os impostos, multa de .

_. 50%
§ 1 -Das multas impostas nos termos dêste ar

rlgo, cbberá recurso dentro do prazo máximo de trin
ta dias, contados da data da entrega- da respectiva
notificação, pera o Sr. Interventor Federal, que de-
cidirá em última instância.

.

§ 2 - No caso de infração prevista na letra C
dêste artigo, alem da multa que devida fôr, cabe
procedimento criminal da Municipalidade contra os

_

responsaveís.
Art. 21:S - As omissões dêste Decreto-Lei serão

providas pelo Prefeito, o qual, para esse fim, baixa
rá os aros necessários ou, na falta dêsres, decidirá
em conformidade com a legislação tributária do Mu
nicípio, dos deinals municípios do estado, do Dis
trito Federal e com os princípios gerals do direito.

Parágrafo-único---'A interpretação dêsre Decre
to-Lei cabe tambem ao Prefeito, o qual, entretanto,
ao fazer uso das atribuições que este art. lhe confe
re, não criará direitos nem obrigações

Art. 29-Não será concedida licença para cons

trução sôbre terreno cujo imposto territorial não te
nha sido integralmente pago.

Art. 30-0 presente Decreto-Lei entrará em vi

gor na data de sua públicação, revogadas a reso

lução n. 29, de 30 de dezembro de 1935, e a Lei
n. 8, de 18 de Julho de 1936, bem como as demals
disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 5 de
Setembro de 1944.

ass.)-Ten. LEÔN1DAS C HERBSTER
Prefeito-Municipal

ass.) - LUIZ GOMES - Secretário

A disposição sem aviso, com retir-adas livres para
quaisquer importancias 20/0

Com aviso prévio (retiradas dia rias até
1.000,0(1)

Depositas Populares Limit.arlos (até 10
mil cruzeiros) de posi tos iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir> de 5,00 4 %

RUA VISCONDE DE TAUNAY)\'. 185 Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os juros são pagos ou. capitalizados semestralmente

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

O D A P
.

OI'
. .

J' d D"
BäNCO INDUSTRIA E COMERCIO OE SANTA CATARINA S. A

outor ry ereira iverre, UIZ e íreíto
da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de Santa 'H O R A R 10: _. Das 9,31) ás 11,30 e das 14 ás 15

Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. Sabados: Das 9 ás 11,(10
Faz Saber a todos os que o presente .edital de

primeira praça, com o prazo de trinta dias virem, ou
---------------

dele conhecimento tiverem, que findo esse prazo, há
de ser arrematado por quem mais der e maior lance
oferecer, no proximo dia 28 de setembro, ás 11 ho
ras da manhã, em frente às portas do Edificio do
Forum, o bem penhorado a Lidia Heiden e Filhos,
na ação executiva fiscal, que lhe move a Fazenda
Municipal, a saber.-

Um Terreno sito nesta comarca no lugar deno
minado Ribeirão dos Hungaros. fazendo frente nas

terras de quem de direito, fundos com terras da viu
.

va Baumann, entre terras de José Schwartz e as de
Fulani Mingotti, com a área total de 110.000 metros
quadrados, avaliado em cr$ 2.500,00.-··

Cujo bem constante do auto de avaliação e au

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

liação, isto é, cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
cruzeiros); assim será o referido bem arrematado
por quem mais der e maior lance oferecer, no dia, Ihora e lugar acima mencionados, podendo o mesmo

ser examinado por quem interesse tiver, no lugar Ri
beirão dos Hungaros, onde se acha localisado dito '

bem. E pard 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 Jarj]guá do Sul, aos

vinte e três dias do mês de agôsto do ano de mil
novecentos 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.

. .

Jaraguá do Sul, 23 de Agosto de 1944
NEY FRANCO - Escrivão

de setembro de mil no

vecentos e vinte e qua
tro, domiciliada e resi
dente neste distrito, no

lugar denominado Ribei
rão cacilda, sendo

.

filha
legitima dos lavradores
João Stein e A I v i n a

Barg. Stein.
Jaraguá do Sul, 8 de

setembro de 1944..

EDITAL N. 1.408

Aniceto Teixeira e Leo
nor Silva.

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

habilitarem para casar-se: EDITAL N. 1.407

EDITAL N. 1.406 Rodolfo Stammerjohann
. e Hilda Stein.

Guilherme Küster e Ida Ele brasileiro soltei-

Dallma�n.· I ro, l�vrador, na�cido em

Ele brasileiro solteiro Jaraguá do Sul, onde

lavrador:- nascido neste nasceu aos t r i n t a de
distrito em 10-5-1915 do agosto de 1923, domícllí
miciliado e res i d e 'n t e ado e residente no mu

neste distrito no lugar nicipio de Jaraguá d,o
Rio Cêrro sendo filho Sul, no lugar C o r upa,
legitimo de Guilherme sendo filho dos lavrado
K u s t e r e de B e r t a res Otto Stammerjohann

e de Wando H. Stamer
[ohann.
Ela, brasileira, solteira

lavradora, nascida em

Jaraguá do Sul, onde
nasceu aos vinte e oito

Banco lndustrla e Comercio
de Santa Catarina S. A.

FILIAIS EM: Blumeuau, Brusque, Florianopolis, [oinville,
Lages e Riu do :-'ul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro Malr a, Perdizes, Rio do
Peixe. �ã(' Francisco, Tubarão, Porto Uuião e Canoinhas,
SUB-AGENCIAS EM: Indaial, Hamo.iia, São Joaquim e Tijucas,
ESCRITORIOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho

3 %

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulos dA expor
tação e outras operações de credito; passas para
as principais praças do Paiz, mediu nte taxas modicas,
ABONA EM C/COR.RENTES OS SEGUINTES JUROS

e

ATAQUES NEtVOSOS
use

MAR'AVAL
PIIRA INSONIA: 2 colheres ao dartar.
PARA ATIIQUES: 3 COLHERtS.

PETlalllR
111111:011

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNI.(O CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes.,
Oornbustivel. e Accessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de haterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio
Si v_ S. neceRsitar de um concerto no seu Oaminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada·,
que será atendido por habeiq profissionais em mecânica,

e elétromecânica

5a. pagina.

timo de Carlos Jansen e

de Ana H. Jansen.
Ela, brasileira, solteira

domestica, nascida em

Blumenau neste Estado,
emzt de Outubro do
ano de 1927, domiciliada
e residente nesta cidade
de Jaraguá do Sul, sen

do filha legitima de Gui
lherme Mueller e' de
Alma Mueller.
Jaraguá do Sul, 12 de

Setembro de 1944.

EDITAL N 1.410

Porque
Comprar cadernos, Ia

pis, penas, canetas, erc.,
na Tipografia. Avenida?
Porque ésta é a casa

especialisre neste ramo e

por isso pode oferecer
vantagens em preços e

qualidade.

FRACOS E AN�"'COS I

TomemJ
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

..........
To....

.

R.�fri.d••
Bronquit..
E.erofulo.e
Convalescença.

VINHO.CREOSOTADO
.

É UM GERADOR DE SA(lDIt.

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL

F. VOSGERAU
Tesoureiru

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 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

-RAI08X-
Diretor Médico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

��@!lilI�@8!Si1iõ11_���@8IB11õl1���

Caixa Postal; 19 fUN, D A D O EM 1919 Telefone N. 39

DE 1944SABADO, 16 DE SetembroJARAGUÁ. DO SUL - N. 1.241ANO XXVI STA CATARINA

Colunade As's.
Corupá

da casa paroquial, o ilus
tre prelado jantou, na

quela residencia, em

companhia dos srs. Car
los Tosini, intendente
distrital, Waldemar Luz,
escrivão local, José Pas
qualini, coletor estado
al, Eugenio Marchetti,
diretor do grupo esco

lar Tereza Ramos e pa
dres Marcos Reichert,
Honorato Piazera, do
Seminario S. C. de Jesus
e Antonio, vigario local,
Durante o dia de domin

go, apos missa solene,
oficiada por s. revdma � ,
realizou-se a procissão
.em louvor a N. S. Apa- •

������, r�:�cOJ�:fadOvi1�� clinDiCar_�eAOrl�In0S'inOUiUoidOST'a"Ovril., refiOsroonto Iabrilhantada pela banda
de musica do Seminario.
A tarde, continuaram as Professor Caledralico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
festividades no pateo do Ex.Chefe Cilos serviços cllnlcos e cirurglcos da especialidade no

Colegio S. José, com Hospital de Caridade de Florianópolis,

barraquinhas de prendas, Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

de café, doces, bebidas
e churrasco e outros di
vertimentos publicos, to
cando, nessa ocasião, a

banda musical, 7 de Se
tembro. _

A noite, foi oferecido
ao ilustre visitante, no

hotel Krelling, um jan
tar, com participação
das autoridades estadu
aes, federaes e munici
paes e representantes de
todas as classes sociais.
Saudou s. revdma., nes

se agape, o sr. Walde-
mar Luz, que, frisou, ------...� ----------------

tratava-se, na ocasião,
de uma homenagem pres
tadas a uma visita de
altos meritos intelectu
ais e bondade de cora

ção, por todos os pre
sentes, sem distinção de
crença. Todavia, era mís
ter salientar o papel do
sacerdote na vida da na

cionalidàde •

brasileira,
onde sempre teve ele o

seu papel preponderan
te e ilustre. Agradecen
do, o homenageado dis
se sentir-se sensíbílíza
do deante daquela ho

menagem, recebendo-a
como uma grande e le
al prova de amizade,
que' sempre continuaria
a viver em seu coração
para o prosseguimento
da sua vida espinhosa,
imposta pela missão que
exerce no seio da so- d M Iciedade. 'Ainda falou o I Socíeda e usi�a
reverendissiino pa d r e

Fundou-se no dia 7 do
Marcos Reichert, que
disse se sentir satísleí- corrente mez, neste dís-

tissimo pelo' espirito de trito, á sociedade musí-
cal 7 de Setembro, cu

cordialidade que ali se
jos fins é o de propor-manifestava, prestigían- cíonar a mocidade estu

do a figura do homena-
diosa meios suficientes

geado, cuja figura se tor
nava a todos digna co- para cultivar seu espí-
mo sacerdote e como

rito na bella arte de

brasileiro. Carlos Gomes. Essa so

ciedade, que ja conta
dentro do seu quadro
com otimos elementos
dos nossos meios cultu-

Atlética Baependí
Festa da Primavéra

7 de Setembro A diretoría da Associação Atlética Baependf
tem o prazer de levar ao conhecimento dos seus

associados e do da' sociedade ·Iocal em :geral\if. que,
nos dias 25 e 24 do correnre, fará realizar uma

Grande Festa da Primavéra e que constará do se

gutnre programa:

-DIA23-

Ás 20,50 horas, no Salão B�hr, concêrto pela
renomada orquestra de córdas do Maêstro Pfützen
reuter, de Ioinville, que executará os seguintes nu

meros:

�"""""�"""""'.I"""""""�!

I
Dr. Wal�emiro Mazureehen

e.SA 81' IAII>I
Rua Mal. Floriano n. 152

.

- JARAGUÁ

C!inica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro.cauterização

. Raios Intra-vermelhos e azUis.

.1 .

Conforme anunciamos
a data de 7 de Setem
bro, neste distrito, trans
correu brilhantemente.
Naquele dia, pela manha,
grande massa de povo e

alunos das nossas esco

las e Seminario C. de

Jesus, concentraram-se
defronte da Intenr' encía
Distrital, a avenida Ge
tulio Vargas, sendo ali I

içada a Bandeira Nacio
nal, cantado por todos
os presentes. Falou, nes
sa ocasião, o reverendo

padre Marcos Reichert,
que-salientou, com pala
vras fluentes e entusías
ticas, o sentido daquela
data, o gesto patriotico
de D. Pedro I procla
mando a nossa índepen
dencia politica para ter

minar, numa brilhante

peroração, em prol da
união de todos os brasi
leiros junto ao paiz, pa
ra o seu melhor presti
gio e fortalecimento in
ternacional. Ainda fala
ram alunos de ambos os

estabelecimentos de en

sino prímarío, formando
se, então, o destile pelas
ruas desta vila, precedi
do pelas bandas musi
cais deste distrito 7 de
Setembro e Seminario.
A noite, realizou-se, no

Salão Central, concorri
da sessão civica, parti
cipando dela todas as

autoridades locais, esco

lares e povo. Aberta a

sessão pelo sr. Carlos
Tosini, digno intendente
distrital, foi cantado por
todos os presentes o hi
no nacional, falando, em
em seguida, o sr. Wal
demar Luz, de improvi
so, apreciando a atua-

.

ção de D. Pedro I,' antes
e depois de 7 de setem
bro de 1822 e ainda a

figura de ' José Bonita
cio nesse iato da nossa

vida politica, energica e

decidida, influindo, pode
rosamente, para a liber
tação do Brasil da re

geneía portugueza. Fi
zeram-se ouvir, em se

guida, diversos alunos
dos grupos escolares
Tereza Ramos e S. José,
merecendo todos amplos
aplausos. Durante toda
solenidade, tocou a ban
da musical 7 de Setem
bro, executando bonitas
peças do seu repertorio,

la. PARTE

Symphonie Mi I itaire-Adagio/Alegro
- de J. Hayden op. 90.

Orquestra de cordas e piano a 4 mãos.

AI chiaro di Luna
Ave Maria
Quem sabe
Addio

( Pela orquestra de} de C. A. Gomes
\ cordas .

2aa P A R T E
Marcha heroíca- Piano a 4 mãos - de F. Schubert.
Petítes ôyrnphoníes Concertantes} d Ch D klPor 2 violinos e piano e. an. er.

E a saudade ficou - Valsa - pela orquestra - de
H. Breuel.

Mariska - Dança Hungara - pela orquestra - de F. Lehar

s-, P A R T E

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU ,STA. CATARINA
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II CLIDR: °SoÄÓÃLLA
E

ÃMINDO II
H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS jj
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ.
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H «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTBI.- WEIS ��
H _ .Joinville - H
::

::

Grande Bailado
A DANÇA DA PRIMAVÉRA
Solista - Mary Böhm
Ensaiador - Carlos Walther

. Em seguida ao concêrto haverá um Baile de
Gala, regido pelo Jazz 15, de Ioinvllle, sob a batu
ta do afamado Pedro Deolindo.

T R A JE: A rigôr.
Solicita-se a fineza de se dar a maior atenção pos
sivel á exigencia do traje supra dererrninado. Tole
ra-se, nos cavalheiros, unícarnenre térno escuro ou

_

branco.

RECEPÇÃO: Sábado, dia 25, á hora do trem
mixto, chegará tambem o vagão especial que
conduzirá os músicos, dansarina e os compo
nentes do Jazz Band.

SOLICITA-SE aos srs, sócios, que tomaram hos
pedes, a fineza de irem, naquela ocasião, ao

Salão Buhr, afim de receber e conduzir os

mesmos ás suas respectivas residenclas.

Dr. LúcIo doppêa
ADVOGADO

Patrocina causas de natureza civel, comercial, crim(nal e
-

traba

lhista. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re

tificação de nome ou nacionalidade, ete.) Defesas perante o Tri-

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

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

Folhinhas para 1945
DIA 24, -

Ás 15 horas, no Salão Buhr, animada dornin

guetra abrilhantada pelo Jazz 15.

Iareguã do Sul, 15 de Setembro de 1944.

A DIRETORfA

- AINDA ACEITA-SE PEDIDOS -

,

Tratar desde já.

Tipografia Avenida

raes, extreou, nos feste

jos comemorativos de 7
de Setembro, com a sua

banda musical, sob a di

reção do sr. Germano

Pietsch, esforçado musí- \
cista deste distrito, ten- f
do dado um brilho de
alta significação publica
a todos os atos patríotí
cos, realizados naquele
dia.

tocou a banda musical 7
de Setembro.a N. S. Aparecida, pa-\ saudado pelo reverendo

droeira do Brasil, vísí- padre Marcos Reichert,
tou-nos, sabado ultimo, I em nome de todos os

D. Pio de Freitas, brí- presentes e por alunos
lhante 'tígura do clero das nossas escolas, agra
brasileiro e ilustre bis- decendo s. s., comovido,
po desta diocese. A sua pela manifestação de a

chegada, foi recebido, na mizade que lhe era Ieí
estação ferrea deste dis ta 'naquela ocasião, di
trito, por grande nume- zendo da satisfação que
ro de pessoas e autorí- sentia em se achar, mais
dades locais, sendo con- uma vez, no seio do
duzido até a residencia nosso povo. As ultimas
paroquial, onde o aguar- palavras de s. s. foram
davam as escolas forma- abafadas por prolonga
das. e alunos do Semi- da salva de palmas dos
nario S. C. de Jesus e presentes. Apos o benzi
povo em geral. Ali foi mento, por s. revdma.,

Aniversario
No dia 10 do corrente

transcorreu o aniversa
rio natalicio da, gentil
senhorita Larny Rutzen.

(Corresp.)

D. Pio de Freitas
Afim de dar maior bri

lho as festas realizadas,
neste distrito, em louvor

Todos os oradores fo
ram bastante aclamados.
Durante essa cerimonia,

................� I_ �
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