
o sr. Alberto Stein, a
gente da Companhia
União de Seguros Mari
timos e Terrestres, efe
tuou o pagamento da
importancia de .

Cr.$ 970.000,00 á Compa-
ANO XXVI - JARAGUÁ DO 8UL Sabado, 14 de Outubro de 1944 Sta. Oatarina N. 1,245 nhia de Navegação Na-
iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiõiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiii!ijiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiÍiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii vita L tda., de Itajaí, p o r

motivo dó naufragio do
vapor "Navita", ocorrido
ha mezes em Santos.

_. 1'-
Em Mafra suicidou-se

Antonio Vieira, chefe
de trem da Rede de Via
ção Paraná - Santa Cata
rina, cargo que ja ocu

pava a 27 anos. Contra
ele tora ultimamente a

berto inquerito ,adminis
trativo que motivou sua

exoneração.
-x-

O sr. Interventor Fe
deral, na qualidade de

presidente da Comissão
de Abastecimento, assi
non portaria autorisan
do os snrs. Prefeitos Mu
nicipais a visarem os

despachos de exporta
ção para manteiga e

queijo, uma vês os ex

portadores façam prova
de terem atendido os for
necimentos a que se o

brigaram dentro do Es
tado.

-x-

Hontem embarcaram
'para a Italia, as enfer
meiras de Joinville, que
vão servir junto a For
ça Expedicionaria. São
elas as senhoritas Maria
José Pereira, Gertrudes
Stoll e Amasilda Silva.
O povo joinvilense pres
tou uma significativa ho
menagem de despedida
as nossas patricias que
patrioticamente vão ser

vi!' ao Brasil alem mar.
....... _'","

I
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Visita Govemcmentcd
o 'Dr. Nerêu. Ramos presidirá as Inaugurações da estação
rodoviária, jardim Leonidas Herbster e Intendência de Corupá.
Com a presença de S. nidas Herbster e inten-I pio irá prestar-lhe sig.ni-Excia. o sr. Interventor dencia de Corupá. ficativas homenagens! I

Federal, terão lugar no Por ocasião dessa hon- Para esse fim a cornis-
dia 22 do corrente, as rosa visita do i I u s t r e são organ i z a d o r a

inaugurações da estação homem publico que go- compoz o se g u i n t e
rodoviaria, jardim Leo-I verna Santa Catarina, a programa:.

população deste munici-

9,30 horas - Chegada e recepção pelas autoridades na rua Benjamim
Constant, em frente a ponte "Abdon Batista". Forma
tura dos grupos escolares, escolas isoladas, operarios
das industrias, associações desportivas e população, da
Avenida Getulio Vargas, até o jardim' público.

- Hasteamento da Ban d e i r a Nacional, ao som do Hino
Nacional, na estação rodovíaría por S. Excia. Snr. Inter
ventor Federal. Inauguração da referida estação e jar
dim publico. Discursará o Sr. Artur Müller.

10,30 horas - Desfile dos escólares, operarios, desportistas, ciclistas
e representantes da colonia.

10 horas
,

11 horas - Partida para Corupá em litorina especial.

11,40 horas - Chegada em Corupá.
Inauguração da Intendencia Distrital.
Desfile dos escolares.
Falará o sr. Waldemar Luz.

12,30 horas - Visita ao Seminario.
Churrascada oferecida pelo Prefeito Municipal.
Falará o Revdmo. Padre Marcos dos Anjos.

14 horas - Regresso a Jaraguá.

14,40 horas - Visita ao Clube Aimoré, onde será inaugurado o retrato
do Exmo. Sr. Interventor e' oferecida uma taça de
Guaraná pela diretoria.

Hevísto Semanal
A Guerra - Conferencia, de Moscou -

isita a Inglaterra o Gen. Dutra
Comunicado do snr. Ministro da

Guerra
E t'· tambem as tropas alia- ler e terminar a guerraX enor das na frente italiana o mais breve possivel.

Como resposta a or- onde a' FEB atua em e- Nessa reunião tambem
dem do governo alemão xelentes condições Iísí- será resolvido o caso po
olrdenando aos seus sol- cas e moraes como o laco que ultimamente
dados resistirem até o daclarou o sr. Ministro tanto tem dado que falar.
u1J.timo hornen e ernpre- da Guerra. -: I :-
garem aa deíesa todos Na Grecia as forças Foi dado a publicidade
os meios, as forças alia- inglesas ja estão a cer- o acordo aprovado em

qas respondem com a ca de 10 quilometro de Paks, entre a Republica
violencia necessaria, ar- Atenas, capital daquele Americana, Inglaterra,
azando as cidades onde infeliz paíz, um dos que Russía e China para

. os fanaticos de Hitler mais sofreu na guerra. manter a paz e seguran
se entrincheiram para Os alemães ja abando- ça internaciõnal no após
retardar o avanço dos naram quasi todas as guerra. No proximo nu

adversarios. É o que es- ilhas na zona merídío- mero publicaremos o re

tà acontecendo a Aachen nal, estando sujeitos a sumo desse acordo.
a historica cidade alemã, ficarem com a retirada -' I '-
reduzida a um montão cortada. O sr. General Gaspar
de escombros pelos As forças russas con- Dutra, ministro Ida guer
bombardeios da artilha- tinuam avançando na ra do Brasil, chegou a
ria e aereos. frente norte, isto é, no Londres em visita oficial

. Completamente sitiada, Baltico e .tambem no Sul, e a convite do governo
impossibilitada de rece- na íronteíra ungara. inglez, devendo tambem
ber reforços, espera-se' _. I .

_ I visitar a frente de guer-
para pouco a queda da ra da França e regres-

, cidade. Estão reunidos em

I
sando ao Brasil na se-

Nesse setor e mesmo Moscou, onde coníeren- gunda quinzena deste
até o norte da Holanda, ciam com o Marechal mês.
onde as tropas aliadas .Stalín, o primeiro minis-
devagar; mas com abso- tro íhglez, sr. Churchil, Interior
luta segurança seguem o ministro do esterior,
os seus avanços, torna- sr. Eden, o sr. Harrimann, O sr. General Canro
se cada vês mais preca- ministro americano e bert Pereira, que está
ria a situação alemã, tambem o ministro po- respondendo pelo expe
Cujas 'deíezas, �ela b�e- laco, sr. lI4�kOlajCZikY'1 diente do Minist�rio . da
eha aberta na linha Síg- E' essa reumao um com- Guerra, expediu 'uma

fllid, deixa em situação plemento a reunião rea- nota a imprensa, contra
lnelindrosa toda a tropa lisada em Quebec, entre os boatos alarmantes que
nazista ali sujeita a íso- Churchil e Roseweid pa- se espalham" sobre a
lamento. ra combinar o assalto F. E. B.
Continuam avançando final a fortalesa de Hit- Esclarece a nota que

transmissores - os mos

quitos.
Na cidade especialmen

te, o combate aos 'vivei
ros desses terríveis inse
tos, está exlgindo, dos
poderes competentes, uma
maior atenção.
É verdade que não e�-

da lavoura.
. tá a Drefeitura em condi-

Das,sou, as.slm, o com-
ções de arcar de uma

�ate a �alarJa a ser um � macanalisa ão de
írnperatívo dos poderes ves co ç

. . . todos os corregos quepublicos ainda mais que, t m a cidade mas com
05 preços dos medica- cor a ,

.

•
. '- um ponco de energIa dos

menros eficazes, nao es-
f

.

b ntade dos
tão hoje ao alcance de to- iscais e oa v� .

das as bolsas; custando I
moradores. (se e que ain

rnaís de 100 cruzeiros um
da s� pratica o amor ao

tratamento radical. .
próximo], _todas as vale

.

Como ja dissemos, a
tas po�erao ser conse�

seca foi e é um dos fato- v�das limpas, .em condi
çoes de perfeí to escoa-

mento das agues, e os

capoeirões e matagaes
dos terrenos baldios se

rem convenientemente ro

çados e até carpidos, o
----.------ que daria um aspéro rnals

não passa de manobra atraente e acabaria com o

dos quinta-colunas, as praga dos mosquitos na

noticias espalhadas de cidade.
afundamentos de navios Volta e meia aparecem
ou grandes perdas de por aqui funclonarios do
vida na luta contra o Posto de Saúde de Ioin

ville, que notificam as ca

sas comerciais e indus
triais pera colocarem la
drilhos pizos cimentados,
paredes impermeevels e

outras exigencias bem dis
pensaveis nesta época de
falta de material.
Com isso pratica-se hi

giene e defeza da saúde
publica de fachada. /

ôe, esses zelosos fis
cais da saúde publica se

dessem ao trabalho de
mandar dar combate a to-
das as Ionres de criação
de mosquitos, ai sim, é
que 'dependeriam a saúde
do povo e eliminariam o

maior transmissor de rno

lestlas humanas - o mos-

quito.
---_---------- tamente até fim deste
Hovas assinaturas - Inící- ano, este jornal, a toda
ando' uma campanha pa- a pessoa que tomar uma
ra- novos assinantes, pa- assinatura para ö ano

ra o que contamos com de 1945, data em que
todos os nossos amigos, iniciaremos a publica
o "Correio do Povo" re- ção deste jornal com 8
solveu fornecer gratui,- paginas.

Pelo Estado

Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39

Desastre
de caminhão
Hontem pelas 7 horas

da manhã, o caminhão
da Iírma Irmãos Wolf,
que de Garibaldi se di
rigia para esta cidade,
tendo falhado a direção
tombou na ponte do Rio
Molha a 3 quilometros
desta cidade. Alem do
sr. Henrique Wolf, socio
da Iírma, tiveram pesa
dos ferimentos a sra,

Franz e um moço de
nome Karsten que nele
viajavam, os quais mila
grosamente \ escaparam
com vida. O v e i c u 1 o
tombou da ponte dentro
do rio, ficando os pas
sageiros imprens a dos
entre a coberta e as

mercadorias que a 1 i
eram conduzidas.
Tidos os feridos foram

transportados imediata
mente para o hospital,
sendo a custo retirados
pelas pessoas que acor

reram ao local.
No local esteve o Dr.

Arquimedes Dantas, dig
no Delegado Aux i 1 i a r
que abriu inquerito so

bre a ocorrencia.

Material Escolar

tem sempre em srok

LIVRARIA AVENIDA

A ,F� E. B.' no Front

O general Mascarenhas de Moraes, comandan
te da Força Expedicionaria Brasileira, recebe

a sua ração na hora do lanche,
(Foto da Inter-Americana)

A malaria
está chegando

Com a estiagem, surge
um novo surto de mala
ria no intertor do municí
pio, depauperando o or

ganismo daqueles que,
nesta hora, rna!s tem que
produzir, as classes que
se entregam aos trabalhos

res propielos a propaga
ção do mal, pois deixam
estagnadas as agues de
inumeros córregos e po
ças que são viveiros dos

nazismo.
As baixas nas forças

brasileiras serão
, logo

comunicadas as respeti
vas famílias e, emquan
to isso não se der, po
dem contar-se como go
sando de saude os sol
dados.

Tambem no Rio é
grande a seca, pois ja
fazem 80 dias que não
chove, estando a agua,
nos suburbios, sendo dís
tribuida em caminhões e

carroças-pipas.

O comando maritimo,
declarou que o patrulha
mento do sul do atlan
tico ficou exclusiva
mente a cargo da Mari
nha de Guerra do Bra
sil. ' \ ... -::

�- . . ... _

.

, .No Estado do Rio caiu
maís. um avíão de passa
geiros, morréndo 5 des
tes e um tripulante.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esta PrefeitlJra acaba de re

ceber da Di"isão da Defesa
Sal1itária }\nilT)al, o ofício a-

baixo transcrlto:
São José, 5 de Outubro de 1944

SR. PREFEITO.

Consulto-lhe si essa Prefeitura se Interesse em

receber, para distribuíção entre os avicultores desse
Municipio, frangos com tres meses de idade - raça
Leghorn - de rnais pura linhagem e procedência.

As referidas aves fazem parte do primeiro löte
importado, de pintos de um dia, que recebemos para
formação do "Aviário do Estado" e podemos forne
cer-lhe algumas cabeças ao preço de Cr.$ 20,00,
importancia correspondente ao seu custo atual.

Devo esclarecer-lhe que a raça Leghorn é es

sencialmente poedeira e que as aves oferecidas des
cedem de galinhas com postura acima de trezentos
ovos anuais.

-Rogo-lhe a fineza de uma pronta resposta.
Atenciosas saudações

ASS: José Norberto Macedo, VETS. »K.»
Chefe do Serviço.

Os inreressados queiram se dirigir à Secretaria
da Prefeitura Municipal, a-fim-de ser encaminhados
os pedidos.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaragué
do Sul, em 9 de Outubro de 1944.

LUIZ GOMES
Secretario

Economisar ???
É fácil... Basta fazer suas compras, somente

depois de certlficar-se das vantagens oferecidas
pela conhecida e popular

Casa Antônio Tobias
___ Esta C�sa oferece a seus amigos e fregue

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

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

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

SEMPRE NOVJ[DADE§
Mantem sempre em estok tecido popular

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

pIa z S a b e r aos que o presente edital de lei
lão, com o prazo de dez dias virem ou dele conhe.
cimento tiverem ou lnreressar possa, que, findo es

se prazo, há de ser arrematado por quem mais der
e maior lance oferecer, no dia 17 do corrente mês,
ás 10,50 horas da manhã, em frente ás porras do
Edificio do Forum, os bens penhorados a Paulo
Sohn, na ação executiva que lhe move Ricardo Ran.
rhum, a saber:-

10.) Seis prensas' de ferro, 'avaliadas em cr$
::!.OOO,OO; 2.) Uma prensa de rnadeíra, avaliada em

60,00; 5.) Três maquinas de ferre, para cortar cha-
rutos, avaliadas em cr$ 150,00. 4.) Três maquinas
de empacotar charutos, avaliadas em 100,00; 5.) Uma
maquina de ferro, pare cortar tabaco, avaliada em

2.00000; 6.) Duzentas e vinte formas de madeire,
avaliadas em cr$ 5.500,00; 7.) Oitenta talmas de ma-

deira, para imprensar charutos, avaliada em cr$ 80.00;
8.) Doze barricas vazias, avaliadas em cr$ 60,00.
Tótal cr$ 7.780,00.

Cujos bens constantes do auto de avaliação e

edital de folhas dos euros da referida ação executi

va, serão levados a publico leilão de venda em has-
ta publica. Assim serão os referidos bens arremata

dos por quem mais der e maior lance oferecer, no

dia hora e lugar acima mencionados, podendo os
> jl,i""•....r<:....

mesmos serem examinados, por quem Interesse tiver
na residencle do snr, Paulo Sohn, onde se acham

depositados dites, 'bens. E para que chegue a notí-
cia ao conhecimento de todos, se passou o presen-
te edital que será afixado ás portas do Forum, no

lugar de costume e publicado pelo jornal local "Cor-
reio do Povo". Dado e passado nesta cidade de Ja-
raguá do Sul, aos quatro dlas do mês de Outubro
de mil novecentos e. quarenta e quatro. Eu Ney
Franco, Escrivão o subscrevi (assinado) Ary Perei-
ra Oliveira - Juiz de Direito.- Está conforme o ori-

ginal, do que dou fé. I

Iaragué do Sul, 4 de Outubro de 19H.
2x2 ° Escrivão - NEY FRANCO

Edital de Leilão

DiS. Lúcio Corrêa
ADVOGAD@

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

R. PRESo EPITÁCIO PESSOA, 652 - JARAGUÁ DO SUL

° ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

·lOMBRIGUEIRA
.

MINANCORA
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e
-

dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MlNANCORA para o seu tilhinho.

'E um produto des Laboratorios Minancora

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL
É UMA DOENÇA 81'1AVIsaiMA
MUITO "ERIGOSA "ARA A FA
MiLIA E ,.ARA A I'IAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAI'I NO TRATA
MI'NTO PhSE GRANDE PLAGELO

ua. o

A SiFIU. SI! A,.RESENTA SOB

INÚMEI'IAS "OI'lMAS. TAIS COMO,

I'IEUMATISW.

ESCR6FuLAa
ES"'NHAS

FISTULAa

ÚLC."",

ECZEMAtI

FEI'IIDAS

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

rente mês de Outubro, ar
recada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

Inténdencia de Corupá,
o imposto Predial relati
vo ao 2°. Semestre.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito .á multi de 20'/. so
bre o imposto no primei-
ro mês, sendo então fei
ta a cobrança j ud leialmen
te.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá
• do Sul, 3 de Outubro de

1944.

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá

BLENORRAGIA e males das
VIAS URINÁRIAS, RI NS E BEXIGA

Fiquei Jogo bom...

c4?�Um tratamento poderoso das moléstias das vias url-ió-

nt��.rias (ambos os sexos) e das doença; dos Rins e Bexí ro,
/

é realizado eficazmente pelo OXYL, que por m<qio de �
. :'\..

sais extremament� solúveis a9:' díretcmente na uretn;t. .I.�.Não ofende o estomago, cuxílíc a exbnçao dos com- /.

mentos agudos ou crônicos em ambos os sexos, evitan-
do todas as consequências,como dores nas pernas, tor-

nozelos inchados, perda do vigor, r-umcrtismo, pontadas,
tonteiras, olhos empapuçados, incontinência na urina, acidês, ardência, per
\ turbações na bexiga. Não encontrando nas Farmácias e Drogarias escreva

-ao Depositário, Caixa Postal 1874 - São Paulo. MOOU DE USAR NA BULA

QUATRO DRÁGEAS AO DIA

CALOPRESO & CIA. F. VOSGERAU

JIBlIAR'-lR.JIE�'lIr.A.URANlIrJIE

Refeições á qualquer hora
------ - Banhos quentes e ffios - chuveiro -

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA,587
JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA

. .

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

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

JARAGUÁ DO §UL

Compramos qualquer quantidade de

cana e melado, aos melhores preços.

Artigos de madeira.
Trabalhos finos de aper

feiçoado acabamento, tem Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba
lhista, Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sõbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re

tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços f6ra da

comarca de residencia. .
'

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

•••• A .elsa BISWI.HI. Iml61111A
I.IAMW!!EIIG. li. !i1�.&'I�

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

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

.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT,
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca L ILLA,
com valvula elevadora acionadas pol;' motores trifásicos
servindo até 50 metros de profundidade.

Artngij§ IE�etrnCij§ jara (Q) liar
Sortimento completo 6 variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

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

sempre em estoque na

Real
defronte o Cine Buhr Residência: JOINVILLE - Rua ,Dito Boehm H. 210 - fone 333.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::;

A F.E. B. na Ilalia

Soldados brasileiros ouvem os conselhos de seu instrutor, quando ulti
mavam os preparativos para entrar em ação contra os nazistas.

- (Foto da Inter-Americana) - -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A gran�e parlida
�� 1

da
Guaraníf o mais famoso quíaíete de bola ao cesto, do Estado, . integrado por varios elementos do selecionado catarinense
no campeonato brasileiro, enfrentará o credenciado quinteto do Baependí, hoje, ás 20,30 horas, ne Salão Buhr.

Os quadros: 'Guaraní - Alois, Meister, Busch, Geraldo eGoecks
Baependí - Weller, Piazera, Lother. Marquardt e Egon

!Após o jogo, haverá animadissimas dcmscts oferecídcs aos visitantes e aos socios d. Baependí

de baskele hoje, enlre os .crakes locaes
visinha cidade de Joinville.-------

e

c O R'R [.1 O O O p O y O,
'l\NO XXVI JARA,QUÁ DO SUL SABADO, 14 DE Outubro DE 1944 5TA CATARINA N. 1.245

assim constltuida: Presi

Emmendoerfer da Fécula- 'dente Wolfgang W�ege,
ria Rio Molha S. A .. Afon- V i c e-p r e si de nte, Artur
so Buhr da flrma Bernar- Breithaupt 1°. e 2°. secre

do Meyer & Cia., Alberto tarios os "snrs Rodolfo

Roesler, da firma Müller Fischer e Oswaldo Buch;
& Cia., Germano Ehrnke, 1. e 2. tesoureiro, Erico
da firma Trensportadora BIosfeld e Alberto Roes
Ltda., Dionisio Pereira lere Conselho Ftscal os

pela Auto Viação Carerí-' snrs. João Marcatto, Afon
nense.,. Leopoldo Reiner, so ,Buhr e Heinz Mar
Heins Marquardr, pela fir- quardt.
ma Marquardt & Cia., Sie- Foi designado o dia 50

semer, pela firma Olsen do corrente, "Dia dos Em
Irmãos Ltda. e Oscar Ma- pregados do Comercio"
thías, para ter lugar a posse dos

Aprovadas as contas eleitos, ato que será rea

relativas a gesfão anterior lisado numa sessão espe
deu-se início a eleição da cial, as 20 horas, no sa

nova diretoria que ficou Ião Buhr.

Caixa Postal, 19 fUN D IA D O EM 1919 Telefone N. 39
�--------------------------------------._----------�-----------------------------

E S P 0, r t e s Associação
ComercialDuque de Caxias, esre

venceu e arrebatou a ta

ça, por 1 a O e depois de
quatro prorogações. Ten
ro de Artur. Juiz Artur Os
car Müller.

No jogo entre goianos
e catarínenses, venceram

, estes pela contagem de 3
a 2.
Amanhã jogarão em Cu

ritiba o selecionado cata
rinense centra o parana
ense na disputa do cam

peonato brasileiro. festival fSDortivo

Olibio Müller da firma
Gressinger & Müller, Ban
co Nacional do Comercio
pelo seu gerente local sr.

Helio Westfahlen, Adolfo

Como havia sido anun

ciado" realisou-se no dia
8 do corrente, sob a pre
sidencia do sr. Arnoldo
L. ôchmírr, seu presiden
te, a assembleia da Asso
ciação Comercial e lndus-
trial de Iaragué do Sul, Perdeu-se
que tinha por fim a apro- Uma Chapa de Auto
vação das contas do man movei N. 2-4420, so-daro anterior e eleição da llcir - dí
nove diretoria. .

t
I a s� . entr_egar me I�n- Pela lei-de-meios foi a despesa fixada em Cr$

Estiveram presentes, a- te gratificeção ao propne- '550.000,00. Posrerlorrnenre, por meio de anulações
l�ni do presid�nte ja refe- aL�OPOLDO KARSTEN procedida�, na quantia de .Cr.$. 41.520,00, foi a.mes-
rido, o Dr. LUIZ de Souza, ma reduzida e em seguida elevada, por meio de
consultor juridico dessa Jaraguá do. Sul créditos suplementares na quantia de Cr.$ 111.129,20
entidade, e os snrs. Ro- ---- e especiais na de Cr.$. 26282,00, pera Cr.$ 626,091,20.
dolfo Fischer da firma R

.

d No entanto, a despesa efetivamenre realizada

Ianssen S. A., Erico ßlos- apl O e lT)a- importou em Cr.$ 602.955,70, sein restos a pagar.
feld, Augusto ôchmidr, sn ifico resul Esse dispêndio Iez resultar uma economia de
da llrrna H. Jordan S. A., ".

-

Cr.$ 25. 155,50, atribuída ii compressão de gastos.
Lotario ôormenhohl, Ar- tado O que acabamos de expôr ressalte dos quadros
tur Breithaupt, da firma de fls. 25 e 24.
Breithaupt & Cia.,. Ioão O Sr. Manoel Candido da PATRIMONlo. - Deduz-se da Demonstração da Con-
Lucio da Costa, da'ftrma Silva, residente no municipio ta Patrimonial, fls. 25 a, que durante o exercício a

Manoel F. da Costa S. A de D. Pedrito, onde possue presentou-se um '''superavit'' econômico na aprecia
Oswaldo Buch, João Mar- importante estabelecimento vel quantia de Cr.$ 155.196,00.
cerro, Engenho Rau Ltda. de criação e onde é muito Esse "superavit" veio elevar o patrimonio Ii

r�pre�entado pelo seu .so-
conceituado e conhecido, as- quído do Municipio, que era de Cr.$ 784.994,20 no

CIO VItor Raduenz, VItor sim se expressa sobre as inicio do exercicio e de Cr $ 918.190,20, ao seu final.

�on Gilsa, gerente da fi- maravilhosas propriedades cu- DIVIDA ATIVA. - A rubrica em epigrafe teve o se

Iial do Banco Inco, Wolf- rativas do PEITOR.AL DE guinte movimento:
gang Weege, da firma ANGICO PECOTENSE, pei- Saldo ao se iniciar 1945
W. Weege & Cia. Ltda., toraI esse que sempre tem Novas inscrições

em sua ,casa. ,

Atesto que usa-se cons- Cobrança efetuada judicial e amigavelm.
tantemente em minha casa Saldo ao finalizar o exercicio Cr.$
com. geral aproveitamento Como se verifica, o total da Divida
.nas constipações, bronquites minuiu.
e doenças identicas, (1 intali- DIVIDA PASSIVA. - Não a possue o Municipio.

Grande' F'e'stl'val
vel PEITORAL DE ANGI..: EOUCAeão POBLlCA, - Durante o exercicio foi criada
CO PELOTENSE, Íl,rmula 1 escola que com as 12 já funcionando totalizou 15

ATIQUES EPILÉPTICOS ,do distinto farmaceucico Sr. escolas em funcionamento

OU NERVOSOS
" Esportivo Dr. Domingos da Silva Pino Matricularam-se 601 alunos de arribos os sexos.

NOVO TRA TAM ENTO to e pleparadu na acreditada O dispendio com a Educação Pública pela res-

o tratamento mais eficaz e seguro que Amanhã, com inicio as 9 horas da drogaria do Sr. Eduardo petiva dotação e pela de construção de predio escó-
a medicina tem hoje em dia para os - manhã - Candido Sequeiia, de Pelotas, lar, atingiu Cr.$ 79.260,50, ou seJ'a, um corficiente
ataques nervosos ou epilépticos é

ts��ep��!:;s�o�e::a':n���,L������ã� Alem dos jogos em que participarão as equi- obtendo.se rapiJo e mag ,i- de 15,1% da Receita Ordinaria orçada..
feliz combinação de elementos opoterá- pes das firmas: 'KANZLER, BARTEL, MODROCK, iico resultado. Como tributo Acatou, pois, o art. 115, da Lei 55, de .....
picos e vegetais de sua fórmula, restitue GO' d 'd' '::t 2 9"1:

- '
'

empoucotempoasaúde,aalegriaeo MENE OTT , HOEPFNER e OLSEN, haverá e graU ão e aVISO aos que u1-1 - uD.

sossêgo aos doentes. MARAVAL-so· tambem sotrem e qut: muitas vezes OBRAS POBLICAS - Num minucioso relato, de fls.
lução-é verdadeiramente o tratamento
"racional e eientmco dos ataques ner.

C
não encontram especitico tão 14 a 18, explana o Sr. Prefeito suas atividades fren-

vosos e epilépticos. hurrascada Bebl-das Rl-fas d PEITO <;;:" d U I d d P' INão encontrando MARAVAL-solução '," pO eroso como o - te aos uervlços e ti i a e ub ica.

De���ir::l::,á3��:fo��fi�4,S��p:uf� _ _ Danças etc RAL DE A�GICO PELO- Dentro das possibilidades financeiras foram

I
M A_RAVA L,

,

•
-

__

-

TENSE, tirmo expontanea- aqueles serviços atendidos, tendo o seu tÖtal impor-
mente o presente' por ser tado em Cr$ 278.742,00, que corresponde a 46,2°{0
verdade. da despesa geral do Municipio, coeficiente êsse al-

D. PEDRITO tamente satisfatorio.

.PETID l411R ::::::D:::��� ��!���f;�i�:f;;;
Lic�nça N. 5 I I de 26 de

IIIRII[aIR �::R�ÇC�::IU::' ��l�:�it���g��ii\:
PARTE.

Prestação de contas
Em Guaramirim o .Sele

to empatou com o Gloria
de São Francisco por 3x3.

Terá lugar amanhã com

inicio as 9 horas da me

nhã, no campo da S. D.
Acaret, uma grande Fes
ta Esportiva.
Alem dos jogos em que

participarão diversas equi
pes de firmas locais, não
faltará suculenta churras
cada, bebidas, rifas etc.

Admini,stração Municipal
(cont. do num. anterior)

Domingo ultimo tive
ram lugar os seguintes
jogos do campeonato bra
sileiro: Maranhão 2 x

Ceará O; Pernambuco 5 x
Rio Grande do Norte 1;
Minas Geraes 4 x Espiri
to Santo 2; Baía 5 x Ser
gipe O.
Sagrou-se campeão peu

lista o Palmeiras

S., E. Tupinam�á
Esta sociedade, recen

temente íundada a Es-

No torneio realisado em trada Nova, tendo como

Rio Cerro, pelo "Duque sede social a Casa Co-

� de Caxias", e no qual to- mercial do sr. Paulo

merarn parte quatro clu- Horst, fará realizar sa

bes, o resultado foi o se- bado, 21 do Gorrente um

guinte: Juvenil da 1\.. A animado baile' no Salão

Baependí O x Duque de Waldemar Rau, o qual
Caxias 2; sendo os ren- será abrilhantado pelo
tos marcados por Artur Jazz Brasil do Snr. Arno
e Velho, sendo arbitro o Müller.
sr. Artur Emmendoerfer;
Rio da Luz 3 x Genbel-
di O, tentos de Arrnandus,
Waldemar e Pedro. Na fi
nal entre Rio da Luz e D. Acaraí

19.705,00
6.894,50 26.599,50

7.757,80
18.861,70
Ativa di-

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCA-DERO
AMBIENTE DISTINTO - OTlMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAUR.ANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY)\'. 185

r
I'
-I Produtos da IGCM· S.A. Blumenau

L_A_l_a_m_e_d_a_R_i_o_B_r_a_n_co_._O_al_'x_a_P_o!l.ta_1_,_4_7 :�o�0�n�t�t'-a D�O�A_l_'�d�e-lc--a-b-e.-ç_a��'-T..-,;;_���r��m-;.�--.;;.i�n��-D_'--.;;._I::..·�-t.e�r�ln�I-._n:.a-;.�a�-d_-ô._r__._1
/

_

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

sua casa ° Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre·se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

�l!nhDril!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PIUHlFEITIDRA MIDNI�IPllL DE JARAGIDA DO SIDL
Ba1anc'ete da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de Agosto de 1944.

CÓdigOJ Despeza Orçamentaria
Local T i r u los

a.nterior, I do mês I t\' t a I I e�penha�a previsteate ornes

• Continuação
Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ e-s

,56.955,60 7.256,90 64.212,50 66.761,80 122.190,00
1 3 Serviços Diversos
1 30 Pessoal Fixo
1 30 1 Fiscal-Geral Padrão H
1 30 2 "

. Distrital - Padrão E
1 30 3 Fiscais auxiI. (2) Padrão F a Cr$ 4.800,00
1 34 Despesas Diversas
1 34 1 Quota dj Ianç. d/'lmp. s. Indus. e Profissões
2 Segurança PubI. e Assis. Social
2 4 Assistencia Policial
2 40 Pessoal Fixo
2 40 1 Carcereiro - Padrão C
2 5 Servo Diversos do Segurança Pública
2 54 Despesas Diversas

.

2 54'1 Serviço ds inspeção de veículos
2 8 Subven., Contribuições e Auxilios
2 84 Despesas Diversas
'2 84 1 Ao Estado p. manut. d. Destac Policial
2 9 Assistencia Social
2 94 Despesas Diversas
2 94 1 Esmolas a indigentes
2 94 2 Assisten. médico-farmaceutica a indigentes
2 94 3 Assis. hespitalar a indigentes
2 94 4 Sepultamento de indigentes
2 94 5 Amparo a Maternidade e Infancia
3 Educação Pública
5 o Administração Superior
3 02 Material Permanente
3,02 1 Aquisição de moveis e utensilios
3 03 Material de Consumo
3 03 1 Material didático em geral
3 03 2 Reparo de prédios escolar.es
3 04 Despesas Diversas
3 04 1 Aluguel de prédios escolares
3 04 2 Assistencia a álunos necessitados
3 3 Ensino Primário Secund. e Complementar
3 30 Pessoal Fixo

.

3 30 1 Vencimento d. profes. d. escol. isolad., sendo
os "Titulados": Complement, -Padrão C a Cr$
250,00 e os "Não titulad."-Padrão B a cr$200,00

3 30 2 Gratific. a profess. que regerem os CIUSOS
desdob., sendo os titul.i-Oomplernent. a Cr$
83,30 e os não titulados a Cr$ 66,60

3 30 3 .Idem a professores substitutos
3 4 Orgãos Culturaes
3 42 Material Permanente
3 42 1 Aquisição de material para a bibliotéca
3 44 Despesas diversas
3 44 1 ,Aquisição.de livros para bibliotéca
3 44 2 Assinaturas d. jornais e reviso p. a bibliotéca
3 8 Subvenções, Contribuições e Auxilies
3 84 Despesas Diversas
3 84 1 A Cursos Complementares do Estado
3 84 2 Bolsa Escol. e enxoval a um aluno que cursa-

rá o Liceu Indust. d. S. Catarina incl. transp.
3 84 3 Gratificação ao Inspetor escolar
4 Saúde Pública
4 1 Assistencia Hospitalar
4 11 Pessoal Variavel
4 11 1 Gratificação ao Delegado de Higiene
4 11 2 Gratificaçãe ao Médico de Hansa
4 9 Serviços Di versos
4 94 Despesas Diversas
4 94 1 Desobstrução de corregos e rios
4 94 2 Drenagem de terrenos e alagadiços
4 94 3 Limpeza de valos. boeiros e sargetas
4 94 4 Combust. p. trausp. d. pessoal e material
5 Fomento
5 1 Fomento da Produção Vegetal
5 14 Despesas Diversas
5 14 1 Auxilios a centros agrícolas
5 14 2 Aquisição de sementes e transporte
5 2 Fomento da Produção Animal
5 24 Despesas Diversas
5 24 1 Aluguel d. prédio e agua p. um servente de

laboratorio d. D.I.P.O.A. (serviço federal)
6 Serviços Industriais .

6 4 Industrias Fabris e Manufatureiras
6 41 Pessoal Variavel
6 41 1 Operários da fábrica de tubos de 'cimento
6,9 Serviços Diversos
6 90 Pessoal Fixo
6 90 1 Zelador do Cemitério - Padrão C
6 91 Pessoal Variavel
6 91. 1 Operarios de serviço do cemitérios
8 Serviços de Utilidade Pública
8 o Administração Superior
8 00 Pessoal Fixo
8 00 1 Auxiliar Técnico - Padrão K
8 01 Pessoal Variavel
8 01 1 Gratific. ao engenheiro p. aprovo d. plantas
8 1 Constr. e Conservo d. Logradouros Público
8 11 Pessoal Variavel
8 11 1 Operários do serv. d. ruas, praças e jardins
8 13 Material dp Consumo
8 13 1 Para o serv de ruas praças e jardins
8 14 Despesas Diversas
8 14 1 Combust p. o transp. d. pess. e material
8 2 Oonstr. e Oonserv. de Rodovias

. 8 21 Pessoal Variavel
8 21 1 Operarios do serviço de estradas e pontes8 23 Material de Consumo
8 23 1 Para o serviço de estradas e pontes
8 24 Despesas Diversas
8 24 1 Combust. para o transp d. pessoal (;'l mater.

5.500,00
2.100,00
5.600,00

1.750,00

1.500,00

5.051,00

101,10
595,20
592,00
450,00

1.250,00

100,00
50,80

500,00 4.000,00
550,00 2.450,00
800,00 . 6.400,00

250,00

500,000

126,50

2.889,00

2.000,00

1.800,00

5.051,00

101,10
721,70
592,00
450,00
250,00

2.889,00

100,00
50,80

16.118,40 5.450,00 19.568,40

1.057,10
1.455,00

704,10
545,00

7.245,00

1.500,00
50,00

900,00
600,00

5.009,50
1.146,60
5.608,50

600,00

1.050,00

1.199,90

750,00

5575,00

1.925,00

21.261,50

11.95810

752,00

82.575,50

26.589,20

5.420,70

616,60

100,00

856,70
1.449,50
2.508,50

450,00

150,00

250,00

150,00

1.655,70
1.455,00

704,10
545,00

7.245,00

1.500,00
50,00

,

900,00
700,00

856,70
4.459,00
5.654,90
5.608,50

1.050,00

1.200,00

1.449,90

900,00

4.00.0,00
2.800,00
6.400,00

2.000,00"

2.100.00

5.051,00

101,10
1.248,70
722,00
655,00

1.600,00'

2.889,00

100,00
50,80

,

22.968,40

1.955,50
1.455,00

1.404,10
545,00

7.245,00

1.600,00
400,00

900,00
800,00

856,70
4.459,00
5.654,90
5.608,50

1.200,00

1.200,00

1.449,90

1.050,00

1.925,00

5.575,00 • 4.225,00

2.275,00

2.771,40

1.541,40 22.802,70 24.742,50

7.784,60

258,00

1.165,90

1.409,50

752,00

90.159,90

14.709,50

2.048,50

:::::::: I CALÇADOS--'
-I RGO-

6.000,00
4.200,00
9.600,00

5.100,00

5.00000

5.600,00

4.576,50

500,00
1.50000
2.500,00
900,00

5.400,00

5.000,00

5.000,00
1.000,00

240,00
500.00

35.400,00

5.998.40
1.500,00

5.000,00

5.000,00
800,uo

9.660,00

1.600,00
600,00

1.800,00
1.200,00

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

1.800,00
800,00

5.000,00

2.500,00

7.800,0,0

4.200,00

26.000,00

1f>.000,00

800,00

6.586,60

26.547,20 27.651,70

91.064,90 91.221,50

57.000,00

6.58660 16.000,00

4a. pagína

Decreto-Lei N. 127
O Prefeito Municipal de Iaraguä do Sul, na

conformidade do disposto no artigo 12, item I, do
Decreto-Lei Federal n. 1.202, de 8 de Abril de-1939.

DECRETA:
Artigo-úníco: - O subsídlo e representação do

Prefeito Municipal. no exercício de 1945, são fixe
dos respectivamente em Cr$ 1.000,00 e Cr$ 500,00,
mensais, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 18
de Setembro de 1944

As.)-·Ten. Leônídas C. Herbster � Prefeito
[ Municipa

"
- Luiz Gomes _:_ Secretório

s .

- Alfredo Moser - Contador

Decreto-Lei N.128
Dispõe sôbre a concessão de auxilio, para
funeral, à familia dos funcionários do muni
cípio.

O Préfeito 'Municipal de Iaragué do Sul, na
conformidade do disposto no err=. 12, item I, do de
creto-lei n°. 1.202, de 5 de abril de 1959,

DECRETA:
Art", 1. - A familia do funcionário aposentado

ou em dísponlbilldade, que falecer, será concedida, a
titulo de funeral, importância correspondente aos

-

proventos de um mês.
Parágrafo-único:-A despesa correrá por conta

da dotação destinada ao pagamento dos proventos.
Art. 2°.-0 pagamento será efetuado pela res

pectiva repartição pagadora, no dia em que lhe fôr
apresentado o atestado de óbito, a qualquer das
pessoas da familia, indicada no art. 259 do decreto ....

lei n 700 de 28 de outubro de 1942, índepedenre
mente da condição de viver a expensas do inativo.

§-l. - Terão preferência no pagamento na se-

guinte ordem:
I )-0 cônjuge;
II i- Os filhos;
III)-Os pais.
§ 2."- Na falta de pessôas enumeradas no § 1,

caberá o recebimento a qualquer das outras pesso
as referidas nêste arr., que tiver ficado responsavel
pelas despesas do funeral.

§ 5.- Independe da prova de responsabilidade
da despesa com o funeral o pagamento a' qualquer
das pessoas enumeradas no § 1.

§ 4.-Dêsde que inscrito no assentamento indi
vidual do funcionário, ficam dispensadas de provar
o parentesco as pessoas enumeradas no art. 259 do
decreto-lei n. 700 de 28 de outubro de 1942.

§ 5-0 pagamecto do funeral índepende de
qualquer formalidade judicial.

Art. 5-Qualquer que seja o provento do ina
tivo falecido não será inferior a Cr$ 200,00 (duzen
tos cruzeíros), a importância a titulo de funeral.

Art. 4. - Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua públlcação, revogadas as disposições
em contrario.

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 25
de Setembro de 1944.

As)-Ten. Leônidas C. Herbster - Prefeito
[ Municipal

" Luiz Gomes - Secretário
"
-- Alfredo'Moser - Contador

�om�an�ia �a�ional U� ���uros I�iran�a
AGENTES LOCAIS

A Comercial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

SÃO OS MELHORES
E MAIS BARATOS

Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos 5;Ä.

JARAGuÁ DO SUL
SANTA OATARINA

-1- Oaixa Postal, 11 -1-

\
\
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8 8
.

Iluminação Pública
8 84 Despesas Diversas
8 84 1 Iluminação pública da cidade
8 84 2 Iluminação pública de Corupä
8 84 3 Iluminação pública de Retorcida
8 84 4 Energia para motores, etc,
9 Encargos Diversos
9 2 Indenizações, Reposições e Restituições
9 24 Despesas diversas
9 24 1 Restit. d. imp e taxas d. exercicios encerrados
9' 3 Encargos Transitórios
9 31 Pessoal )Variavel
9 31 1 Para admissão de estra-numerärios
9 34 Despesas Diversas .

9 34 1 Constr. d. prédios escol. e aquisição dos res-

pectivos terrenos
9 4 Premios d. Sego e Indeniz. por Acidente
9 44 Despesas Diversas
9 44 1 Seguro contra acidentes de trabalho
9 44 2 Seguro de bens moveis e imoveis
9 8 Subvenções Oontribuições e Auxilios
9 84 Despesas Diversas
9 84 1 Departamento das Municipalidades
9 84 2 Aos Institutos de Aposentadorias e Pensões

dos Industriar e rios Empregados em trans- I

portes e cargas (I.A.P.I. e I.A.P.E.T.C.) 1.048,90
9 84 3 Contrib. á L.B.A. - quota parte da Prefeitura 115,10
9 84 4 Para custas e emolumentos previsios pelo

Decreto-lei n. 93 de 1-4-942.
9 84 5 Subvenç. conceds. por lei a divers. instituiç.
9 9 Diversos
9 94 Despesas Diversas
9 94 1 Despesas imprevistas
9 94 2 Despesas policiais e judiciarias
9 94 3. Aquisição de placas

Credito Especial - Decreto-lei 125
Soma e-s

Saldo que passa para o mês de ôerembro ca.

11.697,00 11.697,00

195,70 1.242,60 1.242,60
22,10 157,20 157,20

21,40 21,40 59,90
420,00 2.940,00 q.560,00

5.966,60
2.784,60
572,60
476,00

661,10
464.10
62.10
17,70

4.627,70
5.248,70
454,70
495,70

Edital de segunda praça

1.716,60 250,00

4.958,50
5.712,80
465,80
515,10

8.500,00
6.000,00
840,00

. 700,00

8.955,40

11.697,00

2.520,00

1.966,60

O Doutor Ary Pereíro Oliveira; juiz de Direito
da Comarca de Iaragué do Sul; Estado de Santa
Catarina; Brasil; Na Forma da Lei; Etc.-

FAZ SABER, a todos os que o presente edital
de segunda praça, com o prazo de dez (10) dias vi-

200,00 rem, ou dele conhecimento tiverem ou Interesser pos
se, que, findo esse prazo, há de ser arrematado por
quem rnaís der e maior lance oferecer. no proximo

1 9666:t dia 17 de Outubro, as 10 horas da manhã, em fren-
. , o u.ooo,oo ,

te as portas do Edificio do Forum, o bem penhora-
do a José Berri, ria ação executiva fiscal que lhe

14.R72,60 20.000,00 move a Fazenda Municipal. a saber:
Um Terreno sito á Estrada Isabel, no distrito

de Corupá, nesta comarca, fazendo frente nas terras

2 6 de Max Luy, fundos com terras de quem de direito,
. 00,00

1 2 entre terras de Max Luy e as de Celeste Bianchini.00,00 .
'

I com a área de 115.000 rnerros quadrados, avaliado
em Cr$ 2.500,00; cujo bem constante do auto de

15.596,00 evalíeção e edital de folhas dos euros da referida
ação executiva, será levado em segunda praça de
venda e arrematação em hasta publica, com o aba-

4
I rimenro legal de 20% sobre o valor da avaliação, is-.000,00
400,00 to é, pelo preço de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros).

Assim será o referido bem araernatado por quem
200,00 mais der e maior lance oferecer no dia, hora e lu-

8 5 gar .acima mencionados, podendo o mesmo ser exa-
. 00,00 dmina o por. quem Interesse tiver, no lugar Estrada

Izebel, do distrito de Corupá, onde se acha localise
do dito bem. E pera que chegue a noticia ao co
nhecimento de todos, se passou o presente edital que
será afixado no lugar de costume, ás portas do Fo
rum, e publicado pelo jornal "Correio do Povo" que
se edita nesta cidade. Dado e passado nesta cidade550.000,00 de .Iaraguä do Sul, aos trinta do mês de setembro
do

I
ano de mil novecenros e quarenta e quatro. Eu,

-,

Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary •

Perei�a Oliveira - juiz de Direito. - Está conforme o

original; do que dou fé.
1943 Iaragué do Sul,' 30 de Setembro de 1944

O Escrivão - NEY FRANCO

8.955,40

o Paraiso das SEDAS e

TEOIDOS FINOS -

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

5.256,40
599,00

1.642,00

99,50 5.555,70 5.410,70
599,00 599,00

1.642,00 1 642,00
õ.êõó.oo 5.850,00 5.850,00

5.500,00
60000

2.500,00

2x1

õii.819,60 44.266,50 556.085,90 578.960,50
228.077,10
584.165,00

Discriminação de Saldos
Disponivel: Na Tesouraria 52.125,10 9.944,00

Nos Bancos 175.952,00 228.077,10 Especial pc. saldo

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 51 de Agosto de 1944.
ALFREDO MOSER - Contador Visto: LEÓNIDAS C. HERBSTER - Prefeito

"

a a
Fabrica de Moveis EstoCados

"CRUZEIRO"
Procure rransforrnar �m��� seu lar num maravilhoso

e elegante mundo, cheio � . �� f:il de
. encantos, beleza e

elegância, usando' os til � maravilhosos e modernos
mobiliári.o�. estofados, tapeçarias, decorações,

dorrnirórtos completos, salas de jantar, cópas e cosínhas, etc., da
Fabrica de Móveis CRUZEIRO,

fabricados em Iaraguä do Sul

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

FONE45
I WALDEMAR LUZ, ofi

����������������������������;�Icial do Re�s� Civil do
Distrito de Oorupá Muni-
cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

..

\

FE R R A R J[.A\.
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

.

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á
::::�.�•••••••••••W'....�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r?:::

,Não comprem! TERNOS FEITOS, CAMI

SAS, CAPAS DE GABAR
DINE E COLEGIAES, BLUSAS E GRAVATAS

sem primeiro verificar os preços destes
artigos na casa

Erico Bruhns - JarOOUH do 8ul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

NUNCR EXISTIU IGURL

. Ele, solteiro, operario,
domiciliado e residente
neste distrito, com trinta
anos de idade, nascido
neste distrito, em onze
de agosto d mil nove

Cure seus malas e poupe centos e quatorze, filho
seu bom dinheiro com- legitimo de Candida Ma-

prando na ria domiciliada e resi
dente em Jaraguá de Sul
e de pai incognito.
Ela, solteira, de profis

são domestica, domici
liada, e residente neste
distrito, com dezeseis
anos de idade, nascida
em Marra, neste Estado,
em treze de fevereiro
de mil novecento e vin
te e oito, filha de João
Adolpho de Amaral e

Tertulíana Maria da Con
ceição, domicitiados e

residentes neste distrito.

Cimento e

Milho

RECEBEU E,OFERECE

fnDen�o H ß U ltdo .

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

farmacia Nova
de ROBERTO )1. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos. \

Rua Mal. Deodoro, 30 • JA�AGu4
.........._ .
...............................�--- .

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇ·ÖES.
COCEIRA.S,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

CASA BYLAARDTI
FRACOS E ANa;:MICOS I

Tom.m.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

1IIp1llMi."_
Tos•••
R•• frl.do•.
Bronauit••
E.crofulo••
Conva·lescenç..

VINHO CREOSOTADO
E: UM GERADOR DE SAÚOIt.

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

r PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO

-IDERNA
E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOSRegistro Civil

Banco IndlJstria e Comercio
de Santa Catarina S. A�

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

.Jaraguã do Sul
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N C O »

Matriz: I T A J A Í

EDITAL N°. 797

ZEFERINO PEDRO e
MARIA DE LOURDES

DO AMARAL.

FILIAIS EM.: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages. e RIO do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do
Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-AGENCIAS EM: Indaial, Harnouia, São Joaquim. e Tijucas.
ESCRITO�IOS EM: Concordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá. ,EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulos de expor
tação e outras operações d e credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,
ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUll'lTES JURO':;
A disposição sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias 20(0
Com aviso previo (retiradas diarias até

1.000,00)
Deposites Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) deposites iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

Acresentaram O� doeu- partir de 5,00 4 %

mentes exigidos pela lei. Prazo fixo de 6 meses 5 %

Si alguem souber de al- Prazo fixo de 1 ano 6 %

gum impedimento. oponha" Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
o na forma da lei. A economia é a . base da prosperidadeLavro o presente para D' .'

ser afixado n I d eposite as suas economias no

costume.
o ogar o

IBANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA. S. A

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

3 %

Escrivão Sabados: Das 9 ás 11,00
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Jaraguâ do Sul, 14 de Outubro de 1944r-----------------�------------------------�
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EMPREZ! SUL BRASILEIRA DE EL�TRICIDADE S/A.
_ Baile da MocidadeDepartamento de Construções Novas

REPRESA
- No aían de proporcionar uma n o i t a d ade REGULARIZAÇAO do RIO BRACINHO festiva á sociedade local, a c o m iss ã o abaixoMunicipio de Joinville fará realizar dia 28 proximo no Salão Buhr, ani

mado saráu, para o qual contam com o apoio da
elite de Jaraguá. .

.
Abrilhantará o baile o afamado conjunto

Y-A-R-A, da visinha cidade de Joinville, já con
tratado.

Os membros da comissão acham-se cre
denciados a solicitar a ajuda material de .todos,

TRAJE:- De preferência o de baile para
as senhoras e senhoritas e de escuro ou branco
para os cavalheiros.

Jaraguá do Sul, 14 de Outubro de 1944.

AU r e d o Gruetzmacher
com a senhorita Clara
Bolduan e Paul Conr
radt com a senh o r i t a
Walli Berner.Semana da Criança - Tive

ram exepcional destaque MOVI industria - A f i r m a
as comemorações já le- A. Krelling & Cia., de
vadas a efeito na "Se- Corupá, acaba de dotar
mana da Criança" que o nosso municipio com
corre de 10 a 17 do cor- mais uma promi s s o r a
rente. industria.
Alem das sessões ci- Instalou n a que I a

nematograficas educati- prospera vila uma Iabrí
vas e da gu e r r a, teve ca de sabão e g r a x a

lugar ontem a brilhante para calçados, que, pela
conferencia feita pelo confecção tecnica e aca
Dr. Alvaro Batalha so- bamento, muito se re-
bre a assistencia 'ahmen comendam ao publico. •

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

tar, medica e social da Aos novos industriais Dr. Waldem,"ro Mazurecl.encriança, e palestra sobre nossos cumprimentos. IIeducaçã� mora�, t e i t a Faleeimentos _ No dia 6I!elo Ir?lao Daniel Celes- faleceu em Rio Cerro atI�o. dI. r e t o r do G. E. viuva dona Maria SatlerSao �Ulz. e no dia 9 o sr. JoséHOJ� te v e lugar o Satler, que contava 66p�SS�lO . d?s escolares e
anos de idade, s 'e n d odlstrlbl!�çao de .ba.las pe- ambos pessoas de granla Legião Brasileira de de estima naquela oAssístencia, z na.

Dias 16 e 17 continua- Os ent�rramentos Io-
- _. ram realizados com um V drao .as sessoes cmemato grande acompanhamento en e-segraíícas. ité d Bno cemi eno e arra I

BICICLETA R O U B A O A _ No do ,Rio Cerro. U� terreno �ituado na
dia 8, no patio da igreja As Iamilías apresenta-I na vila de Nereu Ramo_s,
catolica, foi roubada uma mos nossos pesames. a 400 rnerros da Estação
bicicleta marca «MieIe» .

da Estrade de Ferro, com
quadro 512.978, c h a p a P�es.os dOIS malaAdr�s. Pela ótímas arrozeiras, terras
947. P e d e-s e a quem pol�c�a Ioram detidos ?S de arrado para qualquer
encontrar, avisar a auto- lI�dlVlduos Oscar Garcia, plantação e para mais de
ridade mais proxima.

vindo de Mafra, e �Ure- 50.000 m2. de marto.
do Becker, os quais se A t r a t a r diretamenteCasamentos - Na residen- dedicavam a pequenos

cia do sr. Ten. Leonídas furtos nas noites em que Vva. AdelinaMurara
c. Herbster teve lugar falt�va a luz, entre os 3x1 Amanhã comemorará
o enlace matrimonial da quais OS de garrafas va- .

.

a pas sag e m
senhorita Cacllda Deme-I sias do armazem da Em-' leIt?r sr. Oswaldo. 'I'hiem de mais um natali-Itna de Braga, com o sr. presa Auto Viação Cata- residente nesta CIdade: cio a snra. T e r e z a
Zerion Osei Pesch, do Irinense, e que iam de- A 10 do .corrente VIU Schmitt Stínghen, dgma.
Comercio de Curitiba. pois vender nos bote- passar maIs. �ma data co.nsorte do sr. Juliano FABRICA DE MÓVEIS EM GERALO ato teve como pa- quins. de seu natalício o snr'l Stmghen.drinhos os srs. Tenente Ambos foram para a MANOEL F. DA.CO�TA, Tambem te s t e j a r á FORNECE MOBILIARlOSLeonidas e sua esposa cadeia. do alto comercio jara- a passagem de mais um
dona Ana Braga Herbs- guaense. 3;no a menina L e o n o r COMPLETOS, DE ESTILO MODERNO,ter por parte da noiva

I (7) Tambema11 do an- fIlha do sr. Santos To-
e o Dr. Zacharías Sele� J"tnioelsár'o I dant� �estejou mais .um mazellí, -,

PARA: ESCRITORIOS, SALA.S, Eme e snra. Alda Pinto,
l S natalíeío o nosso leítor � todos os distintos

por parte do noivo. . . .
AMADEU MAHFUD, e amversariantes, Correio DORl\HTORIOS.

_ Hoje realizaram-se DIa 8 amversanou-se na mesma data o snr. do Povo envia sinceros
os casamentos do snr

a sra. FRIEDA THIEM, OSWALDO THIEM. votos de felicidades..

esposa do nosso prezado Ainda a 11 a interes-

PRECIZAM-SE de
OPERARIOS

Para Excavações
Informações nas Distribuidoras da Empresul em
Joinville, Jaraguá do Sul, Serra Alta, Mafra/Rio
Negro, Tijucas e Emprêsa Luz e Força de São
3x2 Francisco S/,A.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuts.

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

sante menina Margit, fi
lhinha do. sr. Roberto
Horst, festejou seu ani
versario.
HOle verá passar mais

uma data de seu aniver
sário a jovem A N I T A
VOIGT, filha do nosso
conceituado leitor snr.

_

Francisco A. Voigt,
residente nesta praça.

A 'Casa tolhar Sonnenhohl '

Oferec� a preços baratissimos e vende a prestaçõesmensais desde -Cr$ 50,00, os seguintes artigos:
,

BICICLETAS Ternos Feitos
I

Capas deGarbàrdine ..

I
Casemiras

I

RADIOS
.

1
PHILOO
LINCOLNm arcas
O R UZE I R O
BEL 5 e das

.
I

,

Tecidos emGeralMATERIAL ELÊTRICO

===1...._...,,,-

•

•
Dr. Priamo Ferreira do Amaral e Silva
Dr. Arquimedes Dantas
Durval Marcatto
Augusto Schmidt

. Osmar Wambier
Antonio 'Zirnerrnann

Dr. Alvaro Batalha - MÉD1[�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Diretor Médieo do Hospital "São José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

AJ))(()) ILf IHIEIMt §CIHIlUlIlIE
RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

....................................1.--

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

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

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

:::::::::::: !::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::

CLINICA DE' OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

DR. SADALLA AMIN 'II
CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS li

• .Joinville - ii
ii

Clinica óe OI�os,
.

Ouui�os, norizf_finroantH
Dr. Arllnínio Tavares

Professor Catedratica de Bicloqic do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolill.
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex.lnterno, por concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

,

- Formado pela Faculdade de Medicin� da
. IUniversidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

----�--------------------------------------------------------------------------------------------------�-.--------------
O SABÃO.................................................................................

Ç.�\)t>.O VJRG�,.J � DA «»:<;�
(� \t'nzn INDUSTRIAL
JOINVILLE "Virgem Espeaialldade"

recomenda-se para .hospitaís, colegios etc., pela sua qualidade desinfetante
..�..�� _ �

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile
----------------------- {Marca . Registrada) sr>-ßÃ� Y'RC(At

. '.

ESPECIALIDADE

E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


