
decreto incorporando ao

Patrimonio Nacional as

patentes de invenção
dos subditos do «eixo»,
ficando o uso das mes

mas sujeito a licencia
mento por parte da Agen
cía Economica do Banco
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o General Eisenhover,
Comandante Geral das
Forças Aliadas na Fran
ça dirigiu ao povo ale
mão a seguinte procla
mação:
"Eu General Eisenho

wer proclamo o seguinte:
Primeiro - As forças

aliadas que servem sob
o meu Comando entra
ram agora na -Alemanha.
Viemos como conquista
dores, mas não c o m o

opressores. Nas zon a s

da Alemanha ocu p a d a

por Io r ç a s sob o meu

Comando serão destrui
dos o nazismo e o mili
tarismo alemão. Derru
batemos Governo Nazis
ta, dissolveremos o Par
tido Nazista e abolire
mos as leis crueis e o

pressoras e discrimina
torias e as instru ç õ e s

criadas pelo Partido Na
zista. Aniquilaremos o

militarismo alemão que
tão frequentemente tem
alterado a paz do mun
(lo. Os chefes militares

I O Conselho Adminis- do Partido e da Gestapo
. trativo do Estado apro-: e outros elementos sus

vou o projeto do decre- peitos de crimes e atro
to-lei que manda pagar cidades serão julgados,
aos íuncíonaríos muni- e se Iorem culpados so

cipais o 'salarío-íamilía, frerão o castigo que me

Esteve sabado ultimo cuja importancia varia recem.

entre 20 e 40 cruzeiros Segundo - Fui investi

por filho menor depen- do de suprema autorida
dente ou invalido. de legislativa e executi-

va e com a autorida d e

de dentro do territorio
ocupado de Comandante
supremo das forças alia
das e Governo militar.
Será estabelecido no

vo Governo militar para
que exerça esses pode
res sob a minha direção,
Todas as pessoas em

territorio ocupado acata
rão imediatamente e sem

discutilas todas as dis
posiçoes e ordens do
Governo militar. Serão

O snr. Interventor Fe- Situação Financeira
deral, por despacho de . . .

. Na frente italiana con-
21 de Setembro ultimo, Dentre os MUlllClpIOS

tinua a marcha das for-
d que se vêm destacando

ças aliadas em direção aprovou a prestação e
pela sua estabilidade Ii

ao rio PÓ. .As chuvas contas do sr, Prefeito
nanceira, salienta-se,

torrenciais que ali caem Municipal deste munící-
sem duvida, Jaraguá do

tem dificultado de certa �t�io r��e����� ao exer-
Sul.

maneira as operações. Iniciado o exercício
O General Gaspar Du- Damos a seguir o pa-

com um saldo de . Cr$
recer que sobre o rela-

ttra, Ministro da Guerra, tório deu o snr. Diretor 83.891,20, foi duran e o

assumiu o comando de mesmo arrecadado o to
um setor de combate, Geral do Departamento tal de Cr$ 603.093,00,
tendo sob suas ordens das Municipalidades e o

pelas diferentes rubrí
não somente a FEB como despacho do snr. Inter-

cas da Receita Orça-
tambem tropas america- ventor Federal:

mentáría, resultando, ao

------------- nas. término de 1943, um
No dia 1. do corrente Hontem o ilustre mili- «Sr. Interventor. - Com

Ativo Financeiro bruto'
transcorreu o 53. aniver- va projetando mais uma tar brasileiro esteve em

a" satisfação de encamí-
de Cr$ '686.984,20.sario da instalação do traição. '

Roma, onde lhe foram nhar a V, Excia., opi- Contra êsse total foi
Tribunal de Apelação, a

. Depois, olhei demora- tributadas diversas ho- n�ndo pela su� aprova-
a despesa importada em

mais alta Corte de -Ius- damente para o ano de menagens, tendo sido çao, a prest3;ç�o de con-
Cr$ 602.955,70 do que re

tíça em nosso Estado, 1955, ilue os meus cole- recebido em audiencia tas do exer�lCIO de 1943, sultou o apreciavel sal-
gas apontam como o ano especial por sua Santi- do Sr. Prefeito de

Jara-j do de Cr$ 8402850 '

b I
fatidico de uma estia- d d P guá do Sul, cabe-me res-

. , .

O 'a
e, o apa. saltar alem da parte _ "ra o as. geIIl: igual a atual, e Ií- Na França, a nova

descritiva, que demons- Execuçao Orçamcntárul
quer na esperança de ofensiva centra a linha

H dí t f
.

f Ih tra a efícás atuação do A arrecadacão proa ias encon ramos que a pro ecia a asse, Siegfrid j� levou as tro-
P Ieít f

. _ "

-

novamente o nosso

re-j
como geralmente falham pas americanas cerca

re eito, a p�r elÇao. com cessou-se de modo sa

porter amador, o BRE- os prognosticos do Ser- de 16 quilometros Ale- que foram coníeccíona- tisfatorio. Contra Cr$
DERODES. viço de Meteorologia. manha a dentro e atra- dos os anexos, que ne- 530.000,00 de previsão,
Depois dos cumpri- Afinal, depois de olhar ves das fortificações da nhuma emenda sofreram corresponderam exata-

mentos, ele 'justificou a todo o mundo, vi a Usi- famosa linha de defesa por par�e da Sec. de mente Or$ 603.093,00 fe
sua prolongada ausen- na do Bracinho. Estudei, ale�ã. Antes desse ata- Contabílídade, pelo que arrecadação ou seja um

cia. olhei nos canos. conduto-I que, milhares de aviões s�bscr�vo as Ireferetn- «superavit» financeiro
- Estive fazendo uma res, nos passarinhos que pulverisaram as cassa- c�as !eltas pelo nspe or de Cr$ 73.093,00 .

reportagem pará o "Cor- captavam nas arvores, matas e fortins, onde, Simeão de Souz� ao De justiça assinalar-se
reio", sobre a falta de nos rios que es t a v a m entre escombros os sol- Contador da Prefeitura. a ação profícua da ad
energia na usina do Bra- s e c an d o, fiz os meus dados aliados e�contra- 20-9-944. (a.) Heitor Blum ministração municipal,
cinho. Não fui lá, pois calculos astronomicos e vam centenas de cada- Diretor Geral. no que concerne ao pre-
achei desnece s s a r i o; conclui com os colegas veres de jovens alemães cesso de arrecadação,
assestei o meu oculo de de Joinvi,lle: a falta de que sucumbiram a es- d L pois unicamente a ru-«Aprova o. avre-selongo alcance para ver energia e causada pela ses violentissimos ata-

o decreto. O D. M. deve bríca, «Quotas de 'Fisca-
o que havia de verdade falta de agua; falta agua ques da aviação. transmitir ao Prefeito o lizações Diversas» deí-:
em toda essa historia. porque os rios estão se- Na frente Russa um xou de ser arrecadada
De passagem es p i e i cando 'e, os rios estão acontecimento que 'ainda

inteiro teôr do parecer
e isso porque deu cum-

supra com o qual har-
para o inferno, e vi o secando porque não cho- mais eleva no conceito moniza o meu pensa- primento à disposições
patife do Engels, cochi- ve ..

'. mundial o valor do povo mento. 21-9.944. da Lei Federal.
chando nos ouvidos, do E lá se fOI o malvado polaco, regista-se a ces

diabo, certamente esta- do BREDERODES! saçãö da luta dos guer-

FIA T· LUX ...

Continua o racionamento de energia elétrica,
em toda a zona servida pela Empreza Sul Bra
sileira de Eletricidade S. A. não obstante, ter si
do excluida a lustíficetiva de estiagem. As recen

tes chuvas, relativamente abundantes, deveriam
ter sido suficientes para alimentar a usina tida
como maravilha de tecnica, em SUà construção.

Entretanto, a incapacidade de prover ao me

nos a iluminação publica e residencial, apezar
das chuvas dos ulrimos dies, é manifestação
clara e lnsoftsrnavel de que as causas do' racio
namento devem ser muito outras.

Dissemos ao menos a iluminação publica e

residencial, porque esta alem de gastar muito
menos energia que a destinada ás lndusrrlas, é
tão necesseríe e mesmo imprescindivel como

qualquer outra. Dela depende em grande parte a

segurança publica, sabido como é que a escuri
dão é o ambiente favoravel a perpetração de
roubos e outros crimes.

M a x i m e agora que toda a vigilancia
é pouca, as atividades sub ver s i v as em torno
de inimigos do Brasil em guerra.
O desligamento da correnre as 25 horas pão

pode continuar, haja vlsta, que na zona servida
pela Força e Luz de Santa Catarina S. A., que
atravessa os mesmas dificuldades, respeitada é
a iluminação residencial, conforme se depreende
do Edital publicado na "A Nação" de Blumenau.

Em Florienopolis, que a usina tem muito
menor capacidade da-se o mesmo, particulares
não ficam as escuras, apenas é diminuída a ilu-
minação publica.

'

Porque não faz o mesmo a Empresul?
M.T.

PEL'€)
ESTADO

em visita a Joinville,
o sr. dr. Nereu Ramos,
dIgno Interventor Fede
ral, que ali foi magnifi
camente recepcionado.

O sr. Jorge do Ama
ral Faria ·foi nomeado
Prefeito de Campo Ale
gre. O sr. Faria exerceu
por muitos anos o cargo
de fiscal regional de ar

mas nesta zona.

De acordo com a pu
blicação feita pelo dire
tor dos "Díaríos Associa'
dos", a NAÇÃO, que se

edita em Blumenau, pas
sará a denominar-se "O
ARAUTO DAS SELVAS"
sendo um substituto do
antigo "Urwaldsboo te",

, cujo nome adotou.

O sr. Interventor Fe
deral sancionou o de
creto que esta b e I e c e

ferias de 20 dias uteis,
com vencime n tos, aos

Prefeitos Municipais.
No dia 20 de Setem

bro, assumiu o cargo de
Inspetor . Regional das
Agências Municipais de
Estatistica, neste Estado,
o sr. Aroldo Cald e i r a,
que para esse cargo foi
nomeado pelo sr. Presi
dente do Instituto Brasi
leiro de Geografia e Es
tatistica,
Agradecemos a comu

nicação que nesse sen
tido nos foi feita pelo
nomeado.

O Banco Inco abriu
uma agencia na Capital
Federal, Jicando a mes-

•

ma sob gerencia do snr.
Ireneu Bornhausen, ca

pítalísta catarinense.

O sr. Presidente da
Republica conferiu ao
sr. General Olimpio Fal
coniere da Cunha, ilus
tre catarinense servindo
no Corpo Expedícíonarío
Brasileiro, a me d a I h a

militar de ouro e passa
deira, pelos relevantes
serviços prestados

.

ao
Exercito Nacional.

estabelecidos tribun a i s
do Governo militar para
castigar os delinquentes.
A resistencia às forças
armadas aliadas será re
primida sem contempla
ção. Outros delitos gra
ves serão cast i g a dos
com severidade.
Terceiro - Todos os

tribunais e instituições
educacionais al e mãe s

dentro do territorio ocu

pado ficarão suspensas.
Os Volksger i c h t h o f,
"Sondergerichte", "tríbu
nais S. S." policiais e

outros tribunais especi
ais ficarão privados de
autoridade em todo o

territorio ocupado. Será
autorizada a reabertura
dos tribunais do crime
e do civil e instituições
educacionais, quando as

círcunstancías o permi
tirem.
Todos os funcionarios

têm o dever de
permanecerem em seus

postos até novo aviso e

estão obrigados a obede
cer e aplicar todas as

ordens e instruções do
Governo' militar e auto
ridades aliadas dadas ao ----�----"-----�----�
Governo alemão e ao

povo al e mão. Isto se

aplica aos empregados
e trababalhadores de to
das as emprezas de ser

viços pubicos e a todas
as pessoas dedicadas a

um trabalho essencial".

Prestação de contas
Administração MUl1icipal

REVIS'TA
SEMANAL

Exterior rilheiros polacos na I sua

devastada capital, Var
sovia, sendo feito prisio
neiro o general Bor,
que resistia aos alemães
ja durante 36 dias.
As forças russas ja se

encontram em distancia
de um tiro de canhão
de Belgrado.
Houve um desembar

que de tropas inglesas
na Grecia, tendo os ale
mães evacuado todas as

ilhas do Dodecaneso e

a propria capital grega.
Iniciaram os america

nos o ataqu- aereo con

tra as Filipinas, onde se

travará a batalha que
vai decidir a sorte do
Japão, pelo que ali se
estão reunindo as maio
res forças que ja se de
frontaram no Pacifico,
quer no mar ou no ar.

O DASP acaba de or

ganisar novo horario
para as repartições do
Ministerio da Fazenda,
com inicio aß 9 horas,
uma hora e meia para
almoço e fechamento
das repartições as +7,30.

O governo mineiro foi
autorisado a fmitir um

emprestimo de Cr$ ...
300.000.000,00, em apo
lices de um mil cruzei
ros e juro de 7% ao

ano, para aplicação em

estradas de rodagem,
educação e saúde pu
blica. -

Os ladrões assaltaram
a agencia do Instituto
do Alcool e do Açúcar
em Niteroi, Estado do
Rio, levando apenas Cr$
2.000,00, deixando inta
tos Cr$ 45.000,00 que
aí ainda se encontra
vam. Será que eles
queriam açucar ?

"

JUSTA PROMOÇÃO
Foi promovido a Ma

jor o sr. Cap. Amilcar
Dutra de Menezes um

dos mais brilhantes oíí
claís do Exercito Nacio
nal e ocupando atual
mente o elevado cargo
de Diretor do Departa
mento de Imprensa e

Propaganda.
Ao promovido apre

sentamos nossos cum

primentos.

(a) Nereu Ramos». (Cont. no prox. :numero)

Interior
Sendo. aberto o volun

tariado no Ceará, ja se

apresentaram' ao 23°. B.
C. 500 voluntaríos.

O gov�rno baixou um

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO

Edital de Leilão'

II
.

.

--,o Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito da' CALÇAD,OS _

:

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di- Comarca de jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca-
reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de tarina, Brasil, na forma da Lei, etc.

I GSanta Catarina, Brasil, na forma da leí, etc. - \
FAZ SABER aos que o presente edi t a I

R- O
I

Pelo presente edital, com o prazo de trinta de leilão com o prazo de dez (10) dias virem, ou
---

.

::::::dias, cita ti todos os interessados para os termos dele conhecimento tiverem, ou ínteresser possa, que ..
' .

. de um protesto requerido por B E R N A R D O findo esse prazo, há de ser arrematado por que mG R U B B A, nos termos da petição adiante trans- rnais der e maior lance oferecer, no proximo dia 10crita, e seu respetivo despacho r- PETIQÃO INI- de Outubro, as 11 horas da manhã, em frente asOIAL: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito: BERNARDO portas do Edificio do Forum, o bem penhorado a SA-O OSGRUBBA, brasileiro, casado, industrial e comer- MARIA BANKHARDT, na ação executiva f i ß c a I
ciante, domiciliado e residente nesta cidade, por que lhe move a Fazenda Municipal, a saber: .

seu procurador bastante. o advogado que esta subs- Um terreno sito em Ribeirão dos Hungaros, con-
creve, vem, muito respeitosamente, expor, alegar e frontando ao norte com o Ribeirão das Pe d r a s,
requerer a V. Excia; contra GERTRUDES BER- ao sul com o Ribeirão dos Hungaros, a leste com. Produto da:NHARDT, alemã domiciliada e residente em São as de Albano Rosa, e a oeste com as de quem dePaulo, de I estado civil e profissão i gnorados para o direito, com area de 59.052 rn e r r o s quadrados,Suplicante, e ARNOLDO L. SCHMITT, brasileiro, avaliado em Cr$ 500,00,casado, domiciliado e residente nesta COmarca, in- cujo bem constante do auto de avaliação e edital dedustrial, o que segue:- Desejado efetuar a venda folhas dos euros da referida ação executiva, seráde um terreno que possue nesta Comarca, á Estra- levado em publico leilão de venda e arrematação emda Itapocusinho, lote nv. 1956/1817, com a área de hasta publica, pare pagamento dos impostos devidos

I
mais ou menos 174.000 ms2, e limi tes com o Rio á Fazenda Municipal. Assim será o referido bemItapocusinho, terras do Dominio Dona Francisca, arrematado por quem maís der e maior lance ofere-

dedJudliO fLuCiO e de EugtendiOdBolomini, mail�dnad-o cer, no proximo dia, hora e lugar acima menciona-
__po en o azer no momen a. a a a sua qua I a e dos, podendo o mesmo ser examinado por quem in-de alemã, ajustou com o Suplicante fazer-lhe dita teresse tiver, no lugar Ribeirão .dos Hungaros,. onde .. ••1 •venda si e tão logo desaparecesse o embargo legal. se acha locallsado dito bem. E para que' chegue aBaseado rieste ajuste e com o assentimento de noticia ao conhecimento de todos se passou o preGertrudes Bernardt, adquiriu, digo Bernhardt, ad -

sente edital que será afixado às portas do Forum,quiriu o Suplicante, por compra de Morgenio Ribei- no lugar de costume, e publicado pelo jornal localro e s/ mulher, a posse antiga, diversas benfeitorias, "Cqrreio do Povo", que se edita nesta cidade.construções, plantações e tudo o mais que os mes- Dado e passado nesta cidade de Iaragué do ,Sul,mos tinham sobre o terreno acima descrito. Logo aos vinte e tres dlas do rnes de Setembro, do ano
em seguida, o Suplicante forneceu á promitente de mil novecentos e quarenta e quatro. - Eu, Neyvendedora, por conta do preço respetivo, algum di- franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereira-nheiro, melhorou as construções mencionadas, Ia- Oliveira--Juiz de Direito. Está conforme o originalzendo outras novas, e aumentou consideravelmente do que dou fé. Rua CeI. E.
as benfeitorias e plantações, fazendo pastos, cercas
e plantando canas, bananeiras, f\tc. Além disso, como Ieragué do Sul, 25 de Setembro de 1944.
já tivesse, com o compromisso de venda feita por O Escrivão: Ney Franco FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,Gertrudes Bernhardt, garahtida uma margem do Lages e Riu do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,Rio Itapocusinho, quiz O Suplicante aproveitar a Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio doforça hidraulica do mencionado rio e com este fito Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.organizou a S I. r. L. que adquiriu mais terras

Ed· I d d SUB-ÁGENCIAS EM: Indaial, Hamo.iia, São Joaquim, e Tijucas.•

marginais ao rio em referencia. Acontece porem, Ita e segno a praça ESCRITORIOS EM: Concordia, Gaspar, Taió Urussanga eque segundo consta ao Suplicante, Gertrudes Ber- Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, enhardt contratou agora a venda do mesmo terreno O Doutor Ary Pereíro Oliveira; juiz de Direito Rio Negrinho.

com Arnoldo Sohmitt, a quem deu uma procuração, da Comarca de jaraguá do Sul; Estado de Santa Faz todas as operações bancarias no Paiz, comopois que, na edição de 26 de agosto p. passado do Catarina; Brasil; Na Forma da Lei; Etc.- cobranças, descontos e caução de titulos de expor-jornal local "Correio do Povo", consta o seguinte .

"AVISO". Na qualidade de procurador de dona Ger- FAz SABER, a todos os que o 'presente edital tação e .ou�ras operações. d e cr�dlto; passes para
trudes Bernhardt proprietaria do Lote de terras de segunda praça, com o prazo de dez (10) dias ví- as prmorpais praças do Paiz, mediarite taxas modicas,
Nr. 1936/1817 sito no lugar Itapocusinho, neste Mu- rern, ou dele conhecimento tiverem ou Interesser pos- ABONA EM C/CORRENTES OS SEGULNTES JUROSnicipio, venho avisar que é. expressamente prohibi- sa, que, findo esse prazo, há de ser arrematado por . . _ . .,do, no dito terreno, derrubar e puchar madeiras, quem rnaís der e maior lance oferecer no proximo I A disposição se.m aVISO, ?om retiradus livres ��rafazer roçadas, cercas, tirar foragens para animais. dia 17 de Outubro as 10 horas da manhã em fren- quaisquer írnportancías .

..;. lo
Ficando os infratores responsaveis pelos danos que te ás portas do Edificio do Forum, o bem' penhora- Com aviso previo . (retiradas diarias até

.

se verificarem. Jaraguá, 23 de Ahosto de 1944 do a José Berri, na ação executiva fiscal que lhe
.

.

.. 1.000,0�O) 3 %

ARNOLDO L. SCHMITT. Assim, parece evidente move a Fazenda Municipal. a saber: DéPOSI�OS Pop�lares Llml�ado� .(�t� 10
que Gertrudes Beruhardt não tenciona cumprir os Um Terreno sito á Estrada Isabel no distrito mil oruzeiros) deposites InICIaIS a

compromissos assumidos com o Suplicante, o que de Corupá, nesta comarca, fazendo fre�te nas terras partir de 20,00 subsequentes a

causará a êste um elevado prejuízo, superior, talvês de Max. Luy, fundos com terras de quem de direito, pa:tIr de 5,00
.

4 %

a er, $ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros). Vem, pois entre terras de Max Luy e as de Celeste Bianchini, Prazo f�xo de 6 meses 5 %

o Suplicante, com a devida venia e para conserva- com a área de 115.000 merros quadrados, avaliado Pra7.0 fixo de 1 ano 6 %

ção e ressalva dos seus direitos, protestar, como em Cr$ 2.500,00; cujo bem constante do auto de Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
efetivamente ora protesta, proceder Judicialmente av�liação e .edital d� folhas dos euros da referida A economia é a base da prosperidade.contra a Suplicada, si esta deliberadamente não açao executiva, se!a levado em se.gunda praça de

Deposite as suas economias nocumprir os seus compromissos, ou quem de direito, ,:enda e arrematação em hasta publica, co� � a�a- BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S Apara que responda pelo que fôr de Justiça. Nestes tírnento legal de 20% sobre o valor da avaltação, IS- 1
.

termos o Suplicante requer a citação da Suplicada, to é, pelo preço de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros). ·H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15
por carta precataria para a Comarca de S. Paulo, Assim será o referido bem araemarado por quem Sabados: Das 9 ás 1100no Estado do mesmo nome, assim como a de Ar mais der e maior lance. oferecer no dia, hora e lu- . ,

noldo L. Schmitt, nesta comarca Requer, outrossim, gar acima mencionados, podendo o mesmo sen exa-
que se publiquem editais que contenha o inteiro rnínado por quem interesse tiver, no lugar Estrada
teôr deste protesto, na forma da lei, pelo prazo mi- Izabel, do distrito de Corupá, onde se acha localisa
nimo de vinte dias e máximo de sessenta, para cien- do dito bem. E pera que chegue a noticia ao co
cia de terceiros, para que estes não venham, mais nhecimento de todos, se 'passou o presente edital que
tarde, alegar ignorancia, e, assim, se prevalecerem será afixado no lugar de costume, ás portas do Fa
da bôa em transacionarem a respeito do terreno, rum, e publicado pelo jornal "Correio do Povo" que
em referencia com Gertrudes Bernhardt ou Arnoldo se edita nesta cidade. Dado e passado nesta cidade
L, Sehmitt. Pede mais que, preenchidas as forma- de .laregué do Sul, aos trinta do mês de setembro
lidades legais, lhe seja o processo devolvido, inda- do ano de mil novecentos e quarenta e quatro. Eu,
pendentemente de traslado, para servir de d�cu-INey .Franc.o, .Escrivã.o.o su.bs�revi. (a�sinado) Ary
menta. Com o valor de cr.$ 1.000,00 para efeIt@s Pereira Oltvelra - JUIZ de Direito. - Esta conforme o
fiscais. N. T. P. D. Jaraguá do Sul, 11 de Setembro original, do que dou fé.
de 1944. (aSSinado) Paulo Medeiros. Coladas quatro jaraguá do Sul, 50 de Setembro de 1944

cana e melado, aos melhores preços.estampilhas estadoais de um cruzeiro cada uma, e 2xl
-

O Escrivão - NEY FRANCO I .uma de um cruzeiro, da taxa de Saúde. devida- __.- ••mente inutilisadas com data por extenso, assinatu-
.... .. .._.'_1'_ .._ .._.._..... "_',_II�'. .ra e a data abreviada: 11-9-44 repetida quatro ve- l!!;�;;�=;;=·;=;;=;;=_;=..;;;;i$i!!b;=;,=.._.iiii!!Ii.i

zes
.. Acompanham a presente os seguintes docu- ratificação do recibo retro referido.

I

e) prova do pa- I�' ) �Jmentos: a) Um instrumento de procuração outorga- garnen to da taxa Judiciária. f) Um recorte Qe jor- !i! C,., r-rl'!ls (Sezões, Malárias, IIIda a fIs 9 do Livro 18, no Cartorio do Tabelião nal com uma declaração firmada por Arnoldo L. I� 1- .., lJ .., Impaludismo
. ::.Local. b) Uma publica-forma de uma· declaração Schmitt. A petição transcrita levou do dr. Juiz o ::: Maleitas, TremedeIra Ifirmada por Gertrudes Bernhardt. c) Um credito seguinte DESPACHO:-A Como requer. Em 13-9-44. I� R P MENTE COM :::firmado por Morgenio Ribeiro e senhora. d) Uma :::

- CURAM-SE A IDA -

I(assinado) A. Oliveira.-E para que chegue ao co- III ::.nhecimento de todos a quem interessar possa, man:ß , A" IIIdou o doutor Juiz expedir o presente edital 'que IIJ 'Capsulas ntlsezonlcas
será pubhcado pela imprensa, e afixado no lugar !!l =-1'-de costume" ás portas do Forum Dado e passado III M inancora" _._nesta cjdade de Jaraguá �o Sul, aos quatorze dias :=

mdo mês de Setembro do ano de mil novecentos· e m Em Todas as Boas Farmacias .::

quarenta e quatro. Eu, Ney Franco, Escrfvão o subs- ::. Icrevi. (assinadof Ary Pereira Oliveira - Juiz de Di- II É um produto dos Laboratorios MINANCORA, I'"reito.-Está conforme o original, do que dou fé. IIJaraguá do Sul, 14 de Setembr:o de 1944 o::
- ,Toinville - Sta. Catarina .- I.

O escrivão - NEY FRANCO l�!E!!i!!!!El!�!!!!!!i!!!!=!!=!!�!!=!!=m!:!!i!!!EII!E!!!!!!l!!!$!!!

- EDITAL -

MELHORES
E MAIS BARATOS·

Industria de CalçadosI
._

Gosch Irmãos SIA.
JARAGuÁ DO SUL
SANTA CATARINA

Caixa Postal, 11 -1-

Banco lndustria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

.Jaraguã do Sul
Jeardan, '115 - Caixa, 10 - End. Tel. «LN C Ó »

Matriz: I T A J A Í

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

dARA\GUÁ DO §UL·

Compramos qualquer quantidade de

B�JR-RE@TAl[JR.ANFE
Refeições á qualquer hora -

-------- - Banhos quentes e frios - chuveiro -

RUA MAL. DEODO'aO DA FONSECA, 587
JARAOUÁ DO SUL STA. CATARINA

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguó'

3x3

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Caixa Postal, 19 fUN O A. O O EM 1919 Telefone N. 39
----------�------------------------------.--.....------------------------------------------

SABADO, 7 DE Outubro �E 1944- JARAGui DO SUL STA CATARINA N. 1.244A.NO XXVI

o São Luiz E. C. sagrou-se campeão
no torneio do domingo 24 de SetembroEsportes

.
'

Em comemoração do se uma prolongação de

Acaral' X Sa-O Lourenço seu primeiro aniversário, 10 minutos. Logo de iní
o São Luiz promoveu um cio o São. Luiz é castiga.
torneio dos seguintes qua- do com uma pena méxi
dros: Aliança de Itapocu- ma. Momentos decisivos
zinho e o figueirense. O pare as suas cores, mas
2°. do Acaraí e o Vielren- todos têm confiança' no
se não compareceram. arqueiro Longinho. É ba
feito' o sorteio, o São tida a pena, e o arqueiro

Luiz teve que enfrentar o ligeiro como uma onça,
figueirense. Sob o apito rebate por três vezes a

de Lourenço Ersching en- pelota, impedindo assim a

trararn os dois conjuntos vitória do adversário. Con
em luta. O elvi-celeste, tinúa a peleja, animadíssi
São Luiz, dominou logo ma, não se ouve mais o
de início o campo. Sílvio apito do juiz pois a ror
aproveitando um passe de cido o domina.
Arí, marca no placard um Quasi no fim da pro
ponto pare as suas côres. longação, Sílvio recebe a
O adversário procurou pelote de Vergundes. pas
reagir, mas não o conse- sa a Arí e êsre repassa a

guiu, pois a defesa do Sílvio que num bonito es
São Luiz anulou todos os canteio conquista a vitó
seus ataques. ria do São Luiz pelo es
Terminou com a viró- core de 2 X 1.

ria dos alvi-celesres por No auge de alegria os
1 x O. Seguiu-se um pe- defensores do São Luiz
queno descanso, após recebem das mãos do Sr.
qual, entraram em campo Dr. Álvaro Batalha Cl taça.

Basquete o Aliança e o São Luiz. pela qual tanto esfôrço
B di X C

.

d S 1
A partida transcorreu na despenderam.

aepen 1 ruzeiro O U maior animação, emocio- O quadro do São Luiz
Junto aos dirigentes o Slrestlgio e simpatia. de nando a numerosa esste- era assim organizado:

da Associação Atlética que goza a Associação tência. Os araques do São Longinho; Levino, Ora
Baependi soubemos ter Atlética Baependi em Luiz foram surprendentes, cilio; Lindolfo, Eduardo,
sido convidado para um nossos meios social e mostrando que sabe jogar Mário; Helmut, Arí, Sílvio,
jogo de basquete, com desportivo. e enfrentar forres adver- Vergundes. Hugo.
os rapazes desta asso- sérios como o Aliança. O Realizou-se�na prelirni-
cíação, os atletas da S.

R d d
Aliança f. C. atacou igual'l

nar dêsse torneio, a dis-
D. Cruzeiro do Sul, de O a a

I
mente com decisão e boa puta de uma taça ofereci-

Joinville.
• combinação. Nos primei- da pelo São Luiz, entre o

Assim, no desejo muito Operoríc ros 25 minutos de jôgo Grupo Abdon Batista e o

louvavel de oferecer a o Aliacça conseguiu rne- 2°. quadro do São Luiz
Associação Atlética Bae- Um grande Iestívál na ter a pelote nas nossas O nosso segundo não foi

,

pendi, aos seus associa- praça de esportes da S. traves, mas isso não es- muito feliz, não conseguiu
dos, uma diversão digna D. Acaraí. em disputa da moreceu os onze alvl-ce- merer a pelota nas traves.
de nota, fará realizar o Taça Albano Kanzler. lestes, pelo contrário os O adversário foi maís de
aludido encontro, entre No dia 15 do corrente animou mais sorte conquistou um pon
as equipos dos dois clu- com inicio as 9 horas \ No segundo período o to e com isso a taça.
bes, na noite de 14 do da manhã esta socieda- São Luiz redobrou seus Damos aqui uma pe
corrente, no salão Buhr, de fará realizar um Ies- ataques. Num bonito com- quena relação das parti
com inicio ás 20,30 horas. tival em disputa da Ta- binado entre o trio Sílvio, das que o São Luiz sus-

Soubemos não ter sí- ça Albano Kanzler. centro avante, num magis- tentou.
do descurada tambem a Alem dos jogos em traI tiro empata a partida. Em .apenas um ano de
possibilidade da realiza- que participarão as fir- E assim terminou o tem- existência o São teve 12
ção de animadas dansas, mas: Kanzler, BarteI, po regul�mentar. vitórias, 8 empates e -ape
após o prélio acima, de Modrock, Me n e g o t t o,

-

Era preciso desempatar, n'as 5 derrotas.
modo que, findo este, Hoepfner e Olsen, ha- para ver a quem caberia Avante, esforçados atlé
terá logar uma soiré, a verá tambem churrasca- a magnífica taça ofereci- tas do São Luiz, praticai
qual, esperamos, será da, rifas, dansas etc. da pelo São Luiz. Seguiu- os esportes e sereis ho
muito concorrida, dado --------------------------------------- mens de valor para a

B d' X 01-
- PJtria; conservai a boa

aepen 1 " Im.plCO disciplina que sempre ti-
vestes e colhereis louros
de Vitória.

No jogo realizado do- I- .....

mingo 24 de Setembro no e �ata.rmense. .

em Rio do Testo entre os
A vítorta dos catarinen

quadros do Ac�raí desta ses 'foi esmagadora, pois
cidade é o São Lourenço venc�u. �or 5 a O,.
de Rio do Testo, venceu o fOI JUIZ. da peleja o sr.

Acaraí pela elevada conta- Artur Janeiro, da �. l:>
.

f.,
gern de 5 tentos a 1. que .at�ou com multa Im-

Os tentos do quadro pa.rclahdade. A renda

vencedor foram marcados fOI de Cr_$ 16',121,00.
pelos seguintes jogadores: Ama�ha rera lugar o se

Stahl 1, Mugica 1 e Maba 1. gundo Jog_o entre os mes-

mos seleclonados. O ven-

cedor jogará no dia : 15
em Curitiba, com o sele
cionado paraneense.

Catarinenses
X

Goianos Em joinville, o Arnérí
ca venceu brilhantemente
o "Ferroviario" campeão
peranaense, por 5 a J.

Na disputa do campeo
nato brasileiro de futebol
encontraram-se no ultimo
domingo, em Florianopo
lis, os selecionados gola-

I

Em Guaramírim o "Se·
leto" derrotou o "Cruzei
ro", por 2 a 1.

Junta do Alistamento
Militar de Jaraguá

do Sul

uma 'grande tarde esporo
tiva, que ha muito não
tinhamos a oportunidade ---------------
de assistir.

A Convite da As. Alt.
Baependi, deverá chegar
a esta cidade dia 15 do
corrente o novel con

junto do Olímpico F. C.
Relação dos Certifica- da cidade de São Fran- A convite do Caxias

dos Apreendidos por fal- cisco do Sul, cluoe este, E. C., de Rio do Cerro,.
ta. de ficha no"Dia do Re- recem-fundado, mas, deverá seguir amanhã
servista", de 1942 e cuja 'composto de verdadei- para àquela localidade o

situação ja foi legalisada. ros crakes do futebol conjunto do Juvenil, do

.

Alexandre Marqu a r d t, cat�rin�ense como sejam: Baependi, londe irá to
Arnoldo Pasold Aúgusto Nhonho o melhor ('en- mar parte em um tor

Hansen, Alfred� Gessner, ter-fôr do Estado,. Scan- neio promovido por a

Antonio Luiz Müller Bru- da, Raul, Batatlpha e quele clube em disputa
no Beilfuss, Bruno S�hroe-I Waldemar Tiago,. to�os de uma linda taça..
der, francisco Peggau, element.os de prImeIra .

Aos r�pazes do Juve
Germano Horst, Pedro jo- categorIa que. vIr�m fa- n�l desejamos uma bôa
sé Müller Ricardo Germa- zer a sua prImeIra es- VIagem e que saiam . vi
no Albert� Gnewuch Wal- tréa pebolistica, enfren- toriosos.
demar Gessner

' tando o Baependi, que
"

tambem não deixará de
Jaragua do Sul 11 de apresentar um conjunto Material EscolarSetembro de 1944. fia altura de seu adver-

ARTUR MÜLLER sário.
tem sempre em stok

�
. �����M.Secr. j. A. M. E assim, esperamos I

A sl"lu... APftI!1lENTA ao.
INÚM_ POItMAS. TAl. C:OMO:

REUt,fATI.Me
IESCR6FULM
ESPINHAS

P'fSTULAa
ClLc:DM
1lCUM"
.....IDAS

.AftTIII_

MANCHAS

t UMA DOENÇA ."Ayl"IMA
MUITO "RI.OllA PARA A FA
MiLIA E "ARA A RAÇA. COMO
UM 110M AUXIUA" NO TRATA
MIENTODUa GRANDal'1..AaE1.0

u.a o

.. EUII. DE NOGUEIRA"
COH__ HA •• ANOS

YENDE__ _ TODA PAJIf'T'II •

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

sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para, Pudins Medeiros. Lembre·se de que o� PRODUTOS MEDEIROS sãQ bons. ,

Produtos da, IGCM S_ A_ Blumenau' I
'

T
.,

IL I
ContI:al Dôr de Cabeça nrmlnO' termina a dôr,Alameda Riö Branco - Caixa po=,.t.a1.,.4.7

I:

--'

Feira Nacionai de
Indústrias de
São Paulo

. o Presidente da Repú
blica assinou em 7 de
setembro, um decreto-lei
dispondo sobre a conces
são de favores á V fei
ra Nacional de Indústrias
a realizar-se em São Paulo.
De acôrdo com es ins

truções do referido decre
ereto-lei que tomou o n>.
6772, aquele empreendi
mento. destinado a bené
fica repercussão na eco

nomia do país, e que fi-
cará a cargo da federa-

..

ção das Indústrias do Es- .

rado de São Paulo, goza
rá de todos os favores
concedidos á feira Inter
nacional de Amostras da
Cidade do Rio de janeiro,
pelo art. 5°. do decreto
lei n=. 24165, de 24 de
abril de 1954.
Ainda de acôrdo com

as. disposições da aludi
da lei, a Comissão Per
mar-ente de Exposições e

Feiras do Ministério do
Trabalho, lndústria e Co- Rua Mal. Deodoro, 3D - JARAGUAmércio fica com a incum-
bên c ia de promover, j u n -

:::::::::::: :::::::::::: :::::::!:�::::::::::::::::::::::::::

to ao govêrno de S. Pau-
lo e a Prefeitura do Mu-

O R'IGilnicípio de . São Paulo a B L EN R
concessão dos seguintes e males das
favores á V feira Naclo- VIAS URINÁRIAS, RINS e BEXIGA
nal de Indústrias: Um tratamento poderoso das moléstias

a) descontos nos pre- das vias urinárias (ambos 08 sexos) e das
doenças doo Rins' e Bexiga. é realizado

ços dos . fretes e passa- eficazmente pelo OXYL. que por meio

("fens da!" ernprêses íerro- de sais extremamente eolúveis age dire
EI \:1 tamente na uretra. Não ofende o estô-

viárias do Estado ou por mago. auxilia a extinção dos corrimentos
;' egúdos ou crônicos em ambos 08 sexos,

ele subvencionadas; evitando todas consequências. como dores

b).
_. nas pernas, tornozelos inchados, perda do

Is�nça<? de Impostos
I
vigor, reumatismo. !,o"ta�as. �nteira�.

esteduale e municipais olhos .empapuçad?". mcontioê�c,a oa urr
na, acidês, ardência, perturbaçoes na be-

que recaiam diretamente xfga, Não encootrando nas Farmácias e

b feri d f' Drogarias. escreva ao Depositário. Ca�
SO re a re er! a eira, sua Postal 1874 - São Paulo.

propaganda e seus expo- MODO DE USAR NA BULA

sirores e sobre as ativida- IIE.*j ii

des internas exercidas no

seu recinto;
c) preferência nos for

necimentos ao Estado ou

Município, em caso de
igualdade de condições de
preço, qualidade e prazo
de entrega, nos artigos
exibidos na última feira
Nacional de Indústria do
Estado de São Paulo rea

lizada até � data da pro
posta dos fornecimentos.

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO �1. HORST

a que dispõe de maior
sor-timento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

de Leiião·
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito da

Comarca de Iaraguä do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, Brasil, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edi t a I
de leilão com o prazo de dez (10) dies virem, ou

dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, que
findo esse prazo, há de ser arrematado por que m

mais der e maior lance oferecer, no proximo dia 10
de Outubro, as 10,50 horas da manhã. em frente a�

portas do Edificio do Forum, o bem penhorado a

ANA BANKHARDT, na ação executiva f i s c a I
que lhe move a Fazenda Municipal, a saber:
Um terreno sito em Ribeirão dos Hungaros, con

frontando ao norte com o Ribeirão das Pe d r a s,
ao sul com o Ribeirão dos Hungaros, a leste com

as de Albano Rosa, e a oeste com as de quem de
direito, com area de 59.052 met r o s quadrados,
avaliado em Cr$ 500,00,

cujo bem constante do auto de avaliação e edital de
folhas dos autos da referida ação executiva,' será

Ilevado em publico leilão de venda e arrematação. em
hasta publica, para pagamento dos impostos devidos
á fazenda Municipal. Assim será o referido bem
arrematado por quem mais der e maior lance ofere-
cer, no proximo dia, hora e lugar ac ma menciona
dos, podendo o mesmo ser examinado por quem in
teresse tiver, no lugar Ribeirão dos Hungaros, onde
se acha localisado dito bem. E para que chegue ii
noticia ao conhecimento de todos se passou ô pre
sente edital que será afixado às portas do forum,'
no lugar de costume. e publicado pelo jornal local
"Correi@ do .povo", que se edita nesta cidade.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,

aos vinte e tres dias do mes de Setembro, do ano

de mil novecentos e quarenta e quatro. - Eu, Ney
Franco, Escrivão o subscrevi. (assinêldo) Ary Pereira
Oliveira-juiz de Direito. Está 'conforme o original
do que dou fé.

'

jaraguá do Sul, 25 de Setembro de 1944.

O Escrivão: Ney Franco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguâ do Sul, 7 de Outubro de 1944 4a. pagína
;

Edital de Leilão ���Istm �ivilo Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito da
Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, Brasil, na forma da Lei, etc

'.
Artur Müller, Oficial do Re

gisto Civil <lo 1°. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,FAZ SABER aos que o presente edi t a '1

de leilão com o prazo de dez (10) dias virem, ou
dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, que
findo esse prazo, há de ser arrematado por que m
mais der e maior lance oferecer, no proximo dia 10
de Outubro, as 11 horas da manhã, em frente as

portas do Edificio do Forum, o bem penhorado a

MARIA BANKHARDT, na ação executiva f i s c a I
que lhe move a Fazenda Municipal, a saber: ''M, ":i
Um terreno sito em Ribeirão dos Hungaros, con
frontando ao norte com o Ribeirão das Pe d r a s,
ao sul com o Ribeirão dos Hungaros, a leste com
as de Albano Rosa, e a oeste com as de quem de
direito, com area de 59.052 met r o s quadrados,
avaliado em Cr$ 500,00,

cujo bem constante do euro de avaliação e edital d�folhas dos euros da referida ação executiva, sera
levado em publico leilão de venda e arrematação em
hasta publica, pera pagamento dos impostos devidos
á Fazenda Municipal. Assim será o referido bem
arrematado por quem rneis der e maior lance ofere
cer, no proxírno dia, hora e lugar acima mencio�ados, podendo o mesmo ser examinado por quem in
teresse tiver, no lugar Ribeirão dos Hungaros, onde
se acha localisado dito bem. E para que chegue a
noticia ao conhecimento de todos se passou o pre
sente edital que será afixado às portas do Forum, Samuel Bassani e Maria
no lugar de costume, e publicado pelo jornal local Ernerlciana Demarchi."Correio do Povo", que se edita nesta cidade. Ele, brasileiro, solteiro,,

Dado e passado nesta cidade de Iaragué do Sul, lavrador, domiciliado e
aos vinte e tres dies do mes de Setembro, do ano residente nesre distrito, node mil novecentos e quarenta e quatro. - Eu, Ney lugar Rio Molha, sendo
Franco, Escrivão o subscrevi. (asslnedo) Ary Pereira filho legitimo de Pio Bas
Oliveira-Juiz de Direito. Está conforme o original san+ e de Luíza N. ßasdo que dou fé. sani. ,Ela, brasileira, sol-

teira, domestica, domici-Iaragué do Sul, 25 de Setembro de 1944.
liada e residente neste

O Escrivão: ,Ney Franco dihistrito, dno fl�l'hgar IRiO't�Oa, sen o I a egi ima

I.de Domingos Demarchi e

CASA BY LAA RDT de Amalia P. Demarchi.
E para que chegue ao conhe

. cimento de todos mandei passar oO Paraíso das SEDAS � presente edital que será �u�licado
'_ T ITI(1I DOS FINOS - pela imprensa e em cartorl? ondeJ!j )

sera afixado durante 15 dias,
Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos Si alguem souber de .algum

encontrará o maior Sortimento na I impedimento, acuse-o para os

fins legais.
ARTUR MÜLLER, Oficial

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

EDITAL N. 1.418
Izidoro Schmitz e Ana

Gandolfí.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nascido nesre
distrito, domiciliado e re
sidente em Estrada ôchroe
der, sendo filho legitimo
de José Schmitz e de Ap
polonie Schmitz.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, nascida nesre
distrito, domiciliada e re
sidente em Estrada ôchroe
der, distrito de Guarami
rim, sendo filha legitima
de Antonio Gandolfi e de
Carolina Sacht Gandolfi.

EDITAL N. 1.419-

BY,LAARDT
RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO-
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE Artigos de madeira.TODOS OS PREÇOS

Trabalhos finos de aper-
feiçoado acabamento, tem
sempre em estoque na

Lc s s m an illl Casa Real
defronte o eine Buhr

:FERRARIA
Fabricação de Ferramentas, Agricolas:

SeOAS ROTATIVAS' PARA ARADOS

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

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

fia Avenida.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

NUNCR EXISTIU IGUI=IL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

�==================================!a
Fabpica ,de Moveis Estofados

"CRUZEIRO"
Procure transformar �M��� seu lar num maravilhoso

e elegante mundo, cheio � (;m� � de encantos, belezä, e
elegância, usando os lJ � maravilhosos e modernos
mobiliários estofados, tapeçarias,' decorações,dormitórios completos, salas de jantar, cópas e cosinhas, etc., da

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em Jaraguá do Sul

Loja e escritório, à rua Marechal Floriano Peixoto nrs. 54-58Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136
FONE 45 �

R�p.ido e rTJ.a- Economiser ???gniflco resul- ,

• • •
• J E fácil... Basta fazer suas compras, somentetado depois de, certlflcarse das vantagens .oferecldas

pela conhecida e popular

Casa Antônio Tobias
� Esta Casa oferece a seus amigos e fregue

ses, Voais floridos - Chitas - Riscados - Brins - Case
miras - Linhos - Tussores - Sedas - Guerde-Ohuvas «

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

/ Vendas sornehte a dinheiro I
- Especialidade em Artigos para Homens -

, SEMPRE NOVIDADES
./

•

Manrem sempre em estok tecido popular

O Sr. Manoel Candida da
Silva, residente no municipio
de D. Pedrito, onde possue
importante estabelecimento
de criação e onde é muito
conceituado e conhecido, as

sim se expressa sobre as

maravilhosas propriedades cu
rativas do PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE, pei
toral esse que sempre tem
em sua casa.

Atesto que usa-se cons

tantemente em minha essa

com geral aproveitamento
nas constipações, . bronquites
e doenças identlcâs, o intali- R. PRESo EPITÁCIO PESSOA, 652 - JARAGUÁ DO,SUL
vel PEITORAL DE ANGI-
CO PELOTENSE, torrnula '�mm��m��!!!�!�!�!!��mEl!����!�mm�!!m!�!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!mm!!!!!!!!!!mm !!!!!!!!!m!!�!mm�!
do distinto farmaceucico Sr. DDr. Domingos da Silva Pin- P.
to e P! eparadu na acreditada
drogaria do Sr. Eduardo

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - TeL 34Candida Sequeira, de Pelotas,
obtendo-se rapiJo e magoi-
tico resultado. Como tributo mgm!!!!m!!!mm!mm!!!ii!!!!!!!mf:mmmmi�immmm!��!��!!!mmmmm!!!!!!!!!m!!!!mm!!de gratidão e aviso aos que
saírem e que muitas vezes
não encontram especitico tão

poderoso como o PEITO
RAL DE ANGICO PELO
TENSE, firmo expontanea
mente o presente por ser

verdade.
D. PEDRITO

MANOÉL CANDIDO
DA SILVA.
Confirmo este atestado.

AP' OI'
.

J' d D' 'tDEL F
.

de Araui

1
O

Doutor. ry ererra iverra, U1Z e irei o

(�.. erhrel�ad)e raujo da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santaruma recon eCI a
.. .

Licença N. 5 I I de 26 de Catarina, ßrasí], na forma da lei, etc.. .Março de J906
_

F a z S a b e r aos qu� o presente edital de lei-
Depo-ito geral: Laborato- I�o, com.o prazo d� dez .dias virem ou del� conhe

ri Peitoral de Angico Pelo- círnenro tlve!,em ou ínteressar possa, que, fm�o es
tense Pelotas Rio G. Sul. se prazo, ha de ser arrematado por quem rnais '!_erVENDE-SE EM TODA A e maior lance oferecer, no dia 17 do correnre mes,
PA�TE. ás 10,50 horas da manhã, em frente ás porras do,

Edifício do Forum, os bens penhorados a Paulo
---------- Sohn, na ação executiva que lhe move Ricardo Ran-
PREFEITURA MUNICI- thum,1�) s�:i::-;;rensas de ferro, avaliadas em cr$PAL DE JARAGUÁ DO �.OOO,OO; 2.) Uma prensa de 'madeira, avaliada em

SUL 60,00; 5.) Três maquinas de ferro, pera cortar cha
rutos, avaliadas em cr$ 150,00. 4.) Três maquinasEDITAL de empacotar charutos, avaliadas em 100,00; 5.) Uma
maquina de ferro, para cortar 'tabaco, avaliada emDe ordem do sr. Pre- 2.000,00; 6.) Duzentas e vinte formas de madeira,feito Municipal torno pu- avaliadas em cr$ 5.500,00; 7.) 'Oitenta ralrnas de mablico que durante o cor- deira, pare imprensar charutos, avaliada em crê 80,00;rente mês de Outubro, ar- 8.) Doze barricas vazias, avaliadas em cr$ 60,00.recada-se na Tesouraria Total cr$ 7.780,00.da Prefeitura Municipal Cujos bens constantes do auto de avaliação ede Jaraguá do Sul e na edital de folhas dos euros da referida ação executíIntendencia ,de Corupá, va serão "levados a publico leilão de venda em has

o imposto Predial relati- ta 'publica. Assim serão os referidos bens arremata
vo ao 2°, Semestre. dos por quem rnais der e maior lance oferecer, noNão satisfazendo o pa- dia hora e lugar acima mencionados, podendo os
gamento no referido mês, mesmos serem examinados, por quem Interesse tiver,ficará o contribuinte su- na resldencla do snr. Paulo Sohn, onde se achamjeito á. multa de 20'j. s�- depositados ditos bens, E para -que chegue a notíbre o Imposto no primei- ele ao conhecimento de todos, se passou o presenro mês, send? e��ão fei- te ediial que será afixada ás portas do FOl:'u�.. nota a cobrança J ud IClalmen- .Iugar de costume e publicado pelo jornal local Corte.

I

•

reio do Povo". Dado e passado nesta cidade de Ja-Tesouraria da Prefeitu- raguá do SúI aos quatro dias do mês de Outubro
ra Municipal de Jaraguá de mil novec�ntos e quarenta e quatro. Eu Neydo Sul, 3 de Outubro de Franco Escrivão o subscrevi (assinado) Ary Perei-1944.

rã Oliv'eira � Juiz de Direito.- Está conforme o ori-F. VOSGERAU ginal, do qu� dou fé. .

Tesoureiro Jaraguá do Sul, 4 de Outubro de 19�4.
2x1 O Escrivão - NEY FRANCO

Chegou a ocasião de comprar barato - Economisern mais de 20% fa
zendo suas compras nesta casa.

LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

��m�all�ia �aGi��al U� ���ur�s I�ira��a
,

AGENTES LOCAIS (

A Com9pcial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

Edital de Leilão

As Os,,
FILHAS DE MARIA CONGREGADOS

CONVIDAM
Festa dia 8 de Outubro

em �eneficio do Salão Paroquial
Bebidas, Café, Doce, Churras

CO, Rifas etc.

--
--

1"I"II'U"IIID"II"IIIIJ1'il"'.II'II"IWJI"II"IIIIl"I1"IIIIl"11"IIII'I"II"IIIII"II"I""II"IIIII"U"',,II'II"."II"."1IJ'llIIfl'II" .....

pela Diretoria
ANTONIO SCHMITT

Presidente

pela Diretoria
LUCILLA EMMENDOERFER

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Ppe:reitupa MUnicipal de· Jaraguá do Sul
Balanceie da RECEITA ORÇAMENTARIA, referent.e ao mês' de Agos.t.o de 1944

,

Arrecadação Renda ReceitaCódigos Titulos
anterior I do mês I tot a I Lançada Prevista,

2.000,00
1.100,00

4.601,30 488,50 5.089,80 4.000,00
1.677,10 1.677 ,10 300,00

Soma e-s 345.065,20 155.069,30 500.134;50527.029,40 550.000,00
disponivel do Exercicio de 1943. 84.028,50

584.163,00

Receitá Ordinária
Tributária

a) Impostos
O 11 1 Imposto Territorial
O 12 1 Imposto Predial
O 17 3 Imposto Sôbre lndustrlas e Profissões
O 18 3 Imposto de Licença
O 25 2 Imp. sõbre Exploração Agrícola e Industrial

I O 27 3 Impostos sôbre Jogos e Diversões
b) Taxas

1 21 4 Taxas de Expediente
1 22 "4 Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos
1 23 4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos

Patrimonial
2 01 O Renda Imobiliaria
2 02 O Renda de Capítaes

Receita Diversas
4 1 � O Receita de Cernlterlcs

Receita Extraordinaria
6 1'2 O Cobrança da Divida Ativa
6 20 O Contribuições Diversas
6 21 O Multas
6 23 O Eventuais

,

Saldo

7649-Carlos Hafermann, brasileiro, requer trens-
íerencíe imposto de terreno edificado sito a Rua Pre
sidente Epítacío Pessôa, 232 com área de R64 mt2,
vendido á Artur Benz. Corno requer, 16-8-44.

7638-Pedro Pangratz, brasileiro, requer licença
pera construir um mausuleo na sepultura de sI filho
Pedro Pangratz, inhumado Cemitério municipal de
Garibaldí. Como requer.

7655-Ricardo Frederico Carlos Klitzke, brasi
leíro.jrequer trensferencla imposto terreno vendido á
Germade Picoli, com äréa de 9.904 mt2. sito nos
fundos da Rua Beräo R. Branco. Como requer.

7654-Ricardo F. C. Klitzke, brasileiro, requer
transferencla imposto terreno vendido a Floriano

200,00 f'relberger, com área de 1.431 mt2. aos fundos da

800,00 Rua Barão R. Branco. Como requer
7651-Carlos OUo Nagél, brasileiro, requer Ileen-

8 ça pera remover os restos morraes de seu filho Os-.000,00
car Nagél, do Cemitério de Francisco de Paula, pa-
ra o Cemitério Municipal desta cidade. Como requer.

7652-Egidio Girola, brasileiro, requer transfe
rencie imposto de um terreno vendido á Primo Leo
ni, com área de 79.000 mt2. situado a estr. Itapocu
stnho. nêsre municipio. Como requer.

7653-Ricardo F. C. Klírzke, brasllelro, requer
transferencia imposto de um terreno com érea de
3.900 mt2. vendido á Artur Eggerr, situado a Rua
Barão do Rio Branco. Como requer.

7658-Adolfo Leitzke, brasileiro, requer transfe
rencla imposto de um terreno vendido á Deodoro
Jung, com área de 5.000 mt2. a estr, lrepocú, nêste
município. Como requer.

7657-Waldemar Gregolewski, brasileiro, requer
transferencia imposto de um terreno adquirido de
Feliz Kernpinski, com área de 92.120 mt2. Lt estrada
Francisco de Paula. Como requer.

7656-Reinoldo Paulo, brasileiro, requer licen
ça pera construir um boeiro pera atravessar agua
pera uma industria de lavoura, na estrada Rib. Gran
de do Norte, em frente a sua propriedade e, da firma
Agro-Industrial Retorcida. Mediante assinatura de um
termo de promessa. Como requer.

Dia, 18-8-44.
7673-Paulo Neitzel, brasileiro, requer ltcença

pera construir um bungalow de alvenaria de tijolos,
10.800,00 sito a Rua Presidente Epltacío Pessoa, conforme
5.400,00 planta anéxa, Como requer _.' ,

7674-Teodoro Roeder, brasileiro, requer lícen-
5.000,00 ça pera construir um bungalow de alvenaria de tijo

los, sito a Rua Presidente Epltacio Pessoa cónfcr-
3.000,00 me planta enéxa, Como requer.

767õ- João Marcarro, brasileiro, requer licença
6.000,00 pare remodelar e sua casa sito a Rua Marechal Deo

doro da Fonseca conf. planta anéxa, como requer.
500,00 7668-Artur Matias, brasileiro, requer transfe-

4.500,00 renda imposto de terreno vendido á Paulo Erching,
.corn área de 136.000 m12. sito a estrada Francisco
de Paula, corno requer.

9.00000 7669-Paulo, Klein, brasileiro requer tranf. im-
,

posto de terreno vendido á João Zascko, com 5.016
5.500 00 mt2. esr. Iaragué esquerdo, como requer.

,

7670-Eduardo Eiseie, ôutsso, requer transf.

500,00' imposto terreno vendido á Ferminio Pasta, com á-
85000 rea de 5.000 mt2. esr. Rib. Molha, como requer.
800'00 7665-José Morreti, brasileiro, requer transfe-

3.600:00 rencia, terreno adquirido de David e Luiz Moretti,
100,00 com erea de 121.800 mt2. estr. lrapocusinho, como

requer.
'

7663-Alberto Morretti, brasileiro, requer transf.
imposto terreno adquirido do Dominio D. Francisca,
área de 395.500 rnt2. estrada ltapocusinho, como

7664-Pedro Moretti, brasileiro, requer rransfe
rencia imposto terreno adquirido de David e Luiz

500,00 Morreti, área 121.800 mt2. Itapocusinho, como requer.
7650-0tto Carlos Nagel, brasileiro, requer Ii-

300,00 cença pera construir um' mausoleu na sepultura seus

500,00 filhos Waldernar e Oscar e Anita Nagel, inhumados
Cemitério Municipal désta cidade, como requer.

350,00 7671-Angelo Carlini, brasileiro, requer .transf.
imposto terreno vendido a OHo Gram, área 50.125
mt2. estr. Nova Hansa, como requer.

7672-João Zascko, brasileiro, requer transf. im-
8 9 8'" 1 '" 8 posto terreno vendido a Leopoldo Schuster, área

. o .oo o, 00,00 82 4 '" 6 12 mt2. estr. Jaraguá Esquerdo, como requer.. 00,00 a, 00,00
7660-Emilio Piazera, brasileiro, requer transf.

480,00 1.200,00 im6Posto terreno vendido á Walter Millnitz, área
1 U.QOO mt2. estr. Pedra A. -Alto, como requer.

7661--Emilio Diazera. brasileiro, requer trans-
ferenda imposto terreno vendido á Adolfo Schuster,

7 8 área 225.000 mt2. estr. Pedra Amolar Alto, como.00,00
4.800,00 requer.

7659-José Francisco Lischka Austriaco, requer
licença para e�tabelecer-se com carpintaria, sito a

390,00 estrada Bompland, como requer.
_ 7662--Emanuél Strelow, brasileiro, requer trans-

6 ferencia imposto bicicleta, adquir:da de 'Leopodo.000,00 Larsen, como requer.

Secretaría da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 18/8/44.800,00 LUIZ GOMES - Secretário

24.087,80. 103,10 24190,90 24.290,10 22.000,00
38.767,20 59,40 38,826,60 66.501.30 61.600,00
'90.771,30 300,00' 91.071,30 172.971,60 143.000,00
153.753,50 5.174,10 158.927,60 115.156,40 158:400,00

145.895,40' 145.895,40 148.110,00 125.400,00
1.494,70 1.494,70 3.400,00

Cr$ e-s e-sCr$

2.663,00
5.504:90
9.543,50

.2.983,00
6.154,90
9.623,50

320,00
'649,00
öo.oo

1.050,80 1050,80

6.660,00 493,00 7.153,00

4.490,10 1.506,80 5.996,90

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 31

ALFREDO MOSER
Contador

Balancet.e da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referent.e ao mês de Agosto de 1944.

.c-s

•

. Prercítrra MlUlIDlllCll]DaR de
Jarag1Ul2t dto §1UlR

REQUERIMENTOS DESPACHADOS'
16. de Agosto de 1944.

3.000,00
_ 7.500,00
9.500,00

prevista

de Agosto de 1944.

LEÓNIDAS C. HERBSTER
Prefeito

Cr$
CÓdigO'1 tTitulos I_L_o_c_al__________________ anterior

e-s
o Adrnínlstraçêo Geral
o 2 Governo
o 20 Pessoal Fixo
o 20 1 Subsidio ao Prefeito
o 20 -2 Represemação ao mesmo

-

° 22 Material Permanente I

o 22 1 Aquisição de Veículos, moveis e utensilios
o 23 Material de Consumo
o 23 1 Aquieíção de combustível pera automovel
o 24 Despesas Diversas
o 24 1 Custeio de veículos, moveis e utensilios
o 24 2 Desp. dI transp. do Prefeito quando em via-

gens admlnistrerlvas
'o 24 3 Diarias ai Prefeito quando a serv, fora dI Mun.
o 4 Administração Superior
o 40 Pessoal Fixo
o 40 1 Secretario - Padrão M
o 43 Material de Consumo
o 43 1 Impressos e Material de expediente
o 44 Despesas Diversas
o 44 1 Serviço Postal
o 44 2 Serviço telefônico
o 44 3 Serviço telegráfico
o 44 4 Publicação do expedíenre
o 44 5 Assinatura de jornais oficiais
o 7 Serviços Técnicos e Especlalisedos
o 70 Pessoal Fixe
o 70 1 Contador - Padrão L
o 70 2 Almoxarife - Padrão F
o 70 3 Agente Municipal de Estatistica Padrão I
o 73 Material de Consumo
,o 13 1 Livros e Impressos
° 74 Despesas Diversas, .

o 74 1 Desp. dI transp, de func. quando em serviço
° 74 2 Diárias a func. em viagem a serviço
o 74 3 Diárias e rransportes ao interior do Munici-

pio do Agente de Estatistica
o 9 Serviços Diversos
o 90 Pessoal Fixo
° 90 1 Motoristas - 3 a Cr$ 3.600,00 - Padrão. D e 1

idem 'auxiliar a Cr$ 3.000,00 - Padrão C
o 90 2 Porteiro - Continuo - Padrão D
o 94 Despesas Diversas
° 94 1. Servo de limpeza da Prefeitura e Intendencia
1 Exação e Fiscalisação Financeira
1 o Administração Superior
1 00 Pesoal Fixo
1 00 1 Tesoureiro - Padrão K
1 00 2 Escriturário -

" F
1 1 Serviço de Arrecadação
1 10 Pessoal Fixo
1 10 t Quebras ao Tesoureiro
1 11 Pessoal Variavel
1 11 Intendente· exator
1 13 Material de'Consumo
1 13 1 Aquisição de talonários, livros, etc.
1 14 Despesas Diversas
1 14 1 Percentagem p. a cobrança da Divida Ativa
1 2 Serviço de Fiscalização

'

1 21 Pessoal Variavel
1 21 1 Percentagem de Fiscalizaçäo

Continua

Despeza
do mês I tot ii I

Cr$

_ 3.150,00,
332,00

•

450,00 3.600,00 3.600,00

332,00 332,00
,

40,40 40,40

3.095,70 3.826,70
I

247,20 247,20
2.300,00 2.800,00

e-s

8.400,00
4.800,00
6.600,00

2.000,00

Anunciem nesta, folha2.352,80 '638,30 2.991,10 4.135,00 4.800,00

i
64.212,50 66.761,80 122.190,00

40,40

2.945,70

247,20
2.500,00

150,00

300,00

5.250,00 750,00 6.000,00. 6.000,00

4.414,90 4.414,90 4.424,00

242,50 200,00 442,50 44250
248,50 42;40 290,70 296,70
261,10 18,70 279,80 279,80

1.200,00 1.200,00 1.200,00

4.900,0'0
2.733,50
3.950,00

700,00
400,00
600,00

5.600,00 5.600,00
3.133,50 3.133,30
4.550,00 4.550,00

500,00 500,00

75,00 75,00
205,00 215,00

129,00 120,00

500,00

75,00
185,00 20,00

100,00 20,00

7.475;00
2.100,00

1.025,00
,300,00

8500,00
2.400,00

420,00 60,00 480,00

4.550,00 650,00 5.200,00 5.200,00
2\400,00 400.00 2.800,00 3.200,00

227,50 32,50 260,00 260,00
-

1.798,80 500,00 2.298,80 2.798,80

2.000,00 2.000,00 2.�Qo,00
356,10 356,10 697,10

56.955,60 7.256,90
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá de Sul, 7 de Outubro de 1944
--------------------------------------------------�- 6a. página

�@.QQ!IQQ2J[§§2IiQQ2JIQQ2JIQQ2J@.29IQQ2J� I (7) -I ���S'l1�������@I§l!tI8�B���-- EMPREZA. SUL BRASILEIRA DE ELETRICIDADE S/A.� , �.._TII· ,.

D 'AI Ihi L O C a i s i ruoersarcos r. varo Bata a - MÉDICO Departamento de Con�truções Novas

�o
.

o� Aniversario. A 2 do cor- CIRURGIA PARTOS IMOLESTIAS DE SENHORASS E
REPRESA de REGULARIZAÇAO do RIO BRACINHO

Associação Comercial. - Ama- rente �ompletou �eu aní- ORIANÇAS DO�NÇAS INTERNAS E TROFICAIS, Municipio de Joinville
nhã, as 10 horas, terá versarte o memno Ne- ' .

.

lugar uma reunião da reu, filho do sr. Ignacio DO.E�ÇAS DA P�L�.
Associação Co me rci al Tomazelli.

- Eletricidade Medlca-
deste Municipio, na qual, - Tambem na mesma Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio
alem de outros assuntos data o jovem Paulino IP drí

. Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhosde grande interesse da e n comemorou seu

classe será tambem eleí- natalicio. I
- R A lOS X-

ta a nova diretoria. Hontem defluiu a data Diretor Médico do Hospital "ão José"
Essa reunião, que é aniversaria do menino ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

de grande ínteresse pa- Wantoih, filho do sr. �_@�.EOl!>lI�I9fi88�_@8_�(!)�Ol!>lI 3x2
ra essa entidade con- José L. Borges.
servadora será efetuada -..:. Na mesma data viu !III ... .i. 1I!!!! !!I---------_---------..
no salão Buhr. passar mais um Ihatal

O W I
·

M L I
Até os Barbeiros! - Os pro- âiJosi��;��i���nte Wal- r. a damno azureCnenprietarios de barbearias

_ Hoje festejará maisdesta cidade elevaram o
uma data de sua precorte de cabelos para ciosa existencia a sra.Cr$ 4,00 nos sabados e D PIS' d hlCr$ 3,00 nos demais dias,

. au a ie sc ag,
digna consorte do sr.Em compensação tere- Eugenio Siedschlag, íunmos umas navalhas bem

desinfetadas e amoladas
cionario da Empresa de

de forma a cortarem os Transportes Frenzel S,A.
-------------------------------------------------------------

cabelos e deixarem a

péle. . . .

Continuam a morrer OS peixes.,

Ja tivemos oportuni
dade de relatar o iato

,

interessante da morte Idos peixes na represa
do Bracinho. Agora nos

chegam noticias de que
tambem no Rio Itapocú
é grande o numero de
peixes mortos que alí
boiam. Parece que a e

pidemia alastrou-se a

esse e demais rios, pois
em Corupá tambem foi
o facto notado por pes
cadores.
Bodas de Prata. - No dia 4
do corrente festejou, bo
das de prata o casal
Guilherme Koehler - Ma
ria Koehler, residente
em Itapocusinho.
Casamentos. - Hoje realísar
se-ão . os enlaces matrí
moniais do Sr. Helmuth
Laube com a senhorita
Alida Behling e do Sr.
Frederico Sacht com a
senhorita Alzira Bissoni.

PRECIZAM-SE de
OPERARIOS

Para Excavações
Informações nas Distribuidoras da Empresul em

Joínvílle, Jaraguá do Sul, Serra Alta, Mafra/Rio
Negro, Tijucas e Emprêsa Luz 'e Força de São

Francisco S/A.

Clinico
.

�e OI�os, Ouui�os, "Oril, 6oruonto
Dr. Artninio Távares

Professor Caledralico de Biologia do loslitlulo de Educação de FlorianópolisRua Mal. Floriano n. 152 -- JARAGUÁ Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
-

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.
Ex·lnterno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Iformado pela faculdade de Medicina da •

Universidade do Rio de Janeiro •

BLUMENAU STA. CATARINA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.
........................................
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CONTRA ·CASPA•

•

QUEDA DOS CA-
JOINVILLEEM

B,ELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO
procure,

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

COURO CABELUDO.
rÖN(éo CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

RUA. VISCONDE DE TA.UNA.Y N. 185
----------�----------------------------------�������- �-----------------------'----------------

Club-e AimoréFestas Beneficientes. - Ama-
-'-------

nhã realísar-se-á a fes-
ta que os Congregados
Marianos e as Filhas de
Maria levam a efeito em

beneficio do Salão Grís
to-Rei, nesta cidade.,
- .n. Estrada Jaraguá

terá lugar uma festa po
pular levada a efeito
pelos alunos da escola
regida pelo professor
Antonio Estanislau Aíro
ro e cujo produto rever

terá em beneficio da
caixa escolar anexa a

quele estabelecimento
de ensino.

•
�I �

§CIHI1Ul1flIEDe ordem da Dlretoría. tenho a sarisfeção de
comunicar a todos os senhores associados, que a

partir do corrente mês, serão em dlas oportunamen
te anunciados, exibidos em seus salões, fllrns eine
matograflcos de assuntos da atualidade, oferecidos
pelo Comité de Assuntos Inter-Americanos.

As primeiras exibições terão inicio nos dias 10
e 11 do fluente, as 20 horas, impreterivelmente, em

consequencie do racionamento da fôJij:a elétrica.
Para estas exibições, ficam os snrs. soctos e

Exrnas. familias, especialmente convidados. As de
mals pessoas que desejarem assistir, deverão procu
rar o Tesoureiro do Clube snr. Luiz Gomes.

RUA. RIO BRA.NCO, 964 - }ARA.GUJ\. DO SUL

FABRICA DE MÓVEIS EM GERAL
FORNEOE MOBILlARIOS

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

I

/ DORMITORIOS.
� ..r

ARTUR OSCAR MEISTER
Secretário

ii CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NA.RIZ E GA.RGA.NTA. DO ii

II CO�N�' D;;!�!L!;!NO��C��05 II
ii ESTADOS DE SANTA. CATA.RINA. E PA.RA.NJ\. , ii
l� «RUA. GERONYMO COELHO, 42» (A.NTlGO HOTEL WEIS II
II _ .Joinville - II
:: ::A Casa· Lofhar Sonnanhohl

Oferece a preços baratissimos e vende a prestações
mensais cfesde Cr$ 50,00, os seguintes artigos: Perdeu-se - VENDE-SE

Uma Chapa de Au-- por motivo de mudança.
tomovel N. 2-4420 Moveis de imbuia (dor
selícíta-se entregar me- mitorio completo), mezas,
diante gratificacão ao cadeiras, bancos, um' bal

proprietario Leopoldo cão, duas e s c r i v a n i-

Karsten nhas etc.. Uma maquina
Jaraguá do Sul de picar forragem, desna-

tadeira. Grande quantida
de de material eletrico.

Ver e tratar á Rua Cei. Proco
pio Gomes, 856.

Ternos Feitos
. I

Capas deGarbardine

I
Caserniras

I
5 e das

I
TecidosemGeral

BICICLETAS

RADIOS
---------------�

F� ACOS E ANÊMICOS I

marcas 1
MATERIAL ELÉTRIEO

PHILOO
LINOOLN
ORUZEIRO
BEL

Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

.fI ··PrleMe - lIiII .:

�l To,.••

It;_,�:" Resfriado.
1[,.''''''',1 �

II]
S...oo;'"

(5�1. Elcrotulofl.
[::<J Convalescenças
VI r..:HO CREOSOTADO
f. v'''' GERADOR DE SAÚOEZ.

Cimento e

Milho

RECEBEU E OFERECE
- Artigos Bons - Preços Baratos - Boas Condições de Pagamento -

fnDen�o ft ß U ltdo.II I

........................................................1 1 ..
O 'SABÃO

.

(�\\(\O V/RCt;,) � DA.ru..._ .í'f
(�WETZEt INDUSTRIAL
JOINVILLE- Bspccínüdnde""Virgem

, Sft.ßÃ� ylRCfAt
. '_

Esp [CIAllDADE

da elA. WETZEL IN'DUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)
,

recomenda-se para hospitais, colégios etc., pela sua' qualidade desinfetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


