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As festas em homenagem ao Interventor. Dr. Nereu Ramos, serão abrilhantadas pela
!. .

banda do 13° B. C., gentilmente cedida pelo seu digno Comandante e terão a presença

dos escoteiros de São' Francisco.

,
!

CAIXA POSTAL, 19

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL

Diretor: ARTUR MÜLLER - Fundado em 1919

Babado, 21 de Outubro 'de 1944

TELEFONE N°. 39

Bta. Catarina -

J
N. 1.246

nOUOs . HssinHntes
Iniciando uma campanha para

novos assinantes, para o que
contamos com todos os nossos

amigos, o CORREIO DO POVO
resolveu fornecer gratuitamente
até fim deste ano, este jornal, a

todas as pessoas que tomarem
uma assinatura pata o ano de
1945, data em que iniciaremos a

publicação deste jornal com 8
paginas.

Dr. nerêu Ramo� Considerações em Estação Rodoviaria

Em visita a Jaraguá do Sul torno de uma visita. P:.;:aça Ten. Leonidcrs

Chegada - Recepção
Hoft'lenagens

�.----....
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Dr. Ilereu Ramos

Jaraguá do Sul terá
amanhã a honra de re

ceber a visita do snr.

Interventor Federal, Dr.
Nereu Ramos.

. .

É uma visita 'altamen
te significativa para o

municipio, pois o chefe
do executivo catarinen
se é, sem duvida, o ho
men publico de maior
projeção no cenário po
litico-administrativo' do
Estado, e uma das figu
ras proeminentes na vida
nacional, quer como ad
ministrador, quer como

jurista.
Sua passagem pelo

governo marca a maior
éra de progresso que
já desfrutou Santa Cata
rina, e está profunda
mente gravada no cora

ção do povo, como o seu

maximo bem estar.
As grandiosas realísa

ções do governo do Dr.
Nereu Ramos, ja passa
ram do conhecimento
das fronteiras catarinen
ses para serem aprecia
das pelo. Brasil inteiro e

apontadas como exem

plo magníílco para os

demais Estados da con

federação.
Não distinguindo pe-

. quenos e grandes muní
cipios, tem ele visitado á
todos eles, estudando
suas necessidades e dís
tribuindo com justiça e

proveito, os beneficios
de sua sábia administra
ção.
É por isso que sua es

tima cresce dia a dia, e

amanhã o povo jaragua
ense irá tributar-lhe a

merecida homenagem,
saudando aquele . que,
como catarinense é dos
melhores, e como brasi
leiro' e patriota está em

plano igual aos maís be
nemeritos da atualidade.

A chegada do ilustre
visitante está marcada
.para as 9,30 horas, sen

do a recepção feita na

rua Benjamin Constant,
em frente a ponte, "Dr.
Abdon Batista", onde se

rá aguardado pelo po
vo, escolares, operarios
e associações esportivas.
As 10 horas terá lu

gar a inauguração da
Estação Rodoviaria e

Jardim, "Leônidas Herbs
ter", sendo o discurso
de saudação e inaugu
ração feito pelo nosso

diretor snr. Artur Müller.
Segue. se

'

o desfile dos
escolares, operarios, des
portistas, ciclistas e re
presentantes da colonia.
As 11 horas terá lugar

a partida para Corupá,
onde será inaugurada .a
Intendencia Distrital, fa
lando nessa ocasião o

snr. Waldemar Luz.
As 12,30 terá lugar

uma churrascada no par
que do. Seminario Cora
�ão de Jesus, oferecida
pelo snr. Prefeito Muni
cipal, e com a sauda
ção do rev. Padre Mar
cos dos Anjos.

S. Excia. estará de re
gresso a Jaraguá, pelas
15 horas, quando será
inaugurado seu retrato
no Club Aimoré.

-x-

Os festejos em honra
ao Dr. Nereu Ramos se

rão abrilhantados pela
banda musical do 13°B.C.,
gentilmente cedida pelo
seu ilustre comandante.

-x-

Os escoteiros de São
Francisco chegarão ama
nhã a esta cidade, soli
darísando-se ás home
nagens que o município
presta ao ilustre Inter
ventor Federal.

No torvelinho da vida. catarinense, nos
ultimos trinta anos, avulta, onde quer que se

encontre, uma figura impar de cidadão, pos
suido de alma combatente, feitio idealista e

patriótico, cujos anseios da mocidade vem

realizando em pleno apogêo de sua vida publica.
Desde os bancos acadêmicos, na advo

cacia, na politica, no ostracismo, na cátedra,
no parlamento ou no governo sempre se dis
tinguindo por suas virtudes morais, atravessou
todos' os degraos de sua vida publica sem so

írer mutações, sinão para consolidar as suas

tendências de bem servir á sua terra e á sua

gente com desvelado carinho. ,

Quem observar, livre de paixões, a vida
publica do atual governante catarinense, não
terá dificuldades de perceber que é a ele que'
nos estamos referindo.

No governo de Santa Catarina, tem ma

nifestado, ininterruptamente,
.

um talento, in
vulgar no dístribuír com equidade. por todos
os recantos da terra catarínense, os benefi
cios que ela lhe reclama, e á gente barriga
verde dá, de par com a satisfação de suas ne

cessidades, o exemplo vivo do trabalhador
que não escolhe horas para a labuta e que
jamais sentiu cansaço diante do dever.

...E.J.usatisfeito em somente proporciolIar!' o
bem, movimenta-se, transgredindo até deter
minações médicas, para, pessoalmerite, entre
ga-lo ás populações do interior.

.

Constantemente, deixa o governante ca

tarinense, a séde do governo, as suas como
didades, para ao contrario de muitos outros,
ao invéz de acorrer ao interior afim de re

ceber homenagens, o faz para homenagear a

gente barriga-verde inaugurando pessoalmente
obras e serviços públicos de incalculavel utí
lidade.

Nessa fâina é que o veremos amanhã em

Jaraguá do Sul. 'Sí é verdade que não temos
sido dos mais aquinhoados, diretamente, pelo
governo do Estado, temos sido em compensa
ção, indiretamente,. dos mais beneíícíados,

As obras que serão inauguradas a 22 de
Outubro atestam de forma indiscutível a pro
ficuidade dos governos estadual e municipal.

Não será um caso inédito a visita de
amanhã. Todos os municipios catarinenses já
sentiram a honra e usufruiram os beneficios
de uma visita de tal natureza.

Devem, sentir-se, como' estamos nós - os

jaraguaenses - satisfeitos, e pensando que
como o que é bom' não se muda - devemos
nos prevenir, desde já, para, a todo o custo,
si Iôr necessario elegendo novamente; lutarmos
pela permanência de Nereu. Ramos no go
verno de Santa Catarina.

Ten, Leoolôas Cabral Herbster

As obras que amanhã custaram á Prefeitura
serão inauguradas e en- Cr$ 207.000,00, sendo o

tregues ao publico, são terreno Cr$ 40.000,00, o

mais um testemunho da jardim 72 mil cruzeíros
operosa e progressista e o predio com o mobí
administração do snr. liario 95 mil cruzeiros.
Ten. Leonidas C. Herbs- Atualmente, dia 18,
ter. a Prefeitura tem em

Governando o munící- caixa Cr.$ 270.937,70.
pio desde fevereiro de Os serviços prestados
1938, soube o atual go- com tanto carinho ao.

vernante, sem emprestí- mumClpIO, . justificam
mos e onerações violen- plenamente

.

a homena
tas dos contribuintes gern que a população
transformar por com- lhe quer prestar, dando
pleto a nossa cidade, seu nome ao jardim
'apresentando-a hoje" fronteiriço a Estação Ro
como uma das mais doviaria.
aprasívels e modernas.
As calçadas, o mages-

toso edificio da Preíeí- Prímeírotura, a Plataforma 7 de
Setembro e agora a Es-
tação Rodoviaria, são
obras que o fazem me- OS
recedor da nossa estima
e consideração.

O edificio e jardim
que serão inaugurados,

nossos
Noticiam os jornaes

que prepara-se a re

messa para um país es

trangeiro, de 12.000 pa
res de calçados como

donativo ás creanças po
bres.
Por mais que essa

terra amiga tenha so

frido com a guerra e

suas creancinhas este
jam a sofrer, não pode
merecer nosso apoio tal
gesto.
E' preciso que o nos

so coração se incline
mais para auxiliar os

nossos que os estran
geiros, pois a virtude
da caridade tem, no país,
um vasto campo para
aplicação. I

Que dêmos as vitimas
da guerra no estrangeí
geiro o, caíé ou açucar
que não faltam, é com

preensivel e humaníta
río, mas que lhes faça
mos entrega de agasa-�, , i !�', i {;:",�
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OORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 21 de Outubro de 1944

A Casa [ofhar Sonnenhohl
Oferece a preços baratissirnos e vende a prestaçõesmensais desde Cr$ 50,00, os seguintes artigos:

RUA RIO -BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

FABRICA DE MÓVEIS EM GERAL
FORNEOE MOBILlARIOS

OOMPLETOS, DE
..
ESTILO MODERNO,

PARA: ESORITORIOS, SALAS, E

DORMITORIOS.

o Billülhlio dI! [ngl!nhilriü foi r.:: . ��
ii priml!iril unidildl! dil F[B LEOPOLDO SEIDEL

i1 I!ombiltl!r C O R U P Ã

I' Mudas ttutiterase ornamentais
Com a Força Expedi

cionaria Brasileira na
Italia - (Inter-Americana)
A primeira unidade da
Força Expedicionária
Brasileira It entrar em

ação na frente italiana
foi o Batalhão de Enge
nharia, sob o comande
do capitão Floriano
Moller, do Rio Grande
dQ Sul.
Uma semana antes de

o resto da Força Expe- !iiliiíiiiiiiiiiíiiiiiiiii".íiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiil.dicionária Brasileira

en-I���:J: ��::!!���:;& 'CIiI:r�e���i!u:!O�!�:r�!ß,ntaçar para uma posição
perto da frente de

com-I
Professor Cotedralico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis

bate, onde seus serviços Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no
Hospital de Caridade de Florianópolis. "

eram urgentementé ne- Assistente dõ professor David Sansan. no Rio de Janeiro.
cessitados para substi- Ex·lnterno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

tuir as pontes demolidas

Ie consertar as estradas

I
formado pela faculdade de Medicina da

esburacadas. Universidade do Rio de Janeiro
Toda a unidade brasi-

B LU ME NAU STA. CATARINA

:ii:o:�:?I:!ii�, '=i��E ß �([))lTl::; IHIET[}) 1K\i1To � trIHI1T1l1[;IE I
vimentou para a região BllUJ [[" �!Vll �\L 'U L
designada, bem perto do
local onde se travava
uma furiosa batalha. Em
três dias os engenheiros
militares b r a s il ei ro s
construiram duas longas
pontes através de um

importante rio e abri
ram uma estratégica es

trada, a-fim-de permitir
que os reforços e abas
tecimentos aliados che
gassem facilmente aos
combatentes.
As pontes foram cons

truidas com estruturas
pre-Iabricadas que foram
reunidas no local. Uma
delas medias 19íJ pés de
comprimento e a outra
140. A maior delas foi
construida através das
ruinas de uma ponte que
os alemães só consegui.
ram demolir parcialmen
te. Os engenheiros bra
sileiros/ tiveram de re
mover 50 Quilos de ex

plosivos na base da pon
te, antes de iniciar os
trabalhos. Além disso,
foram descobêrtas tres
minas enterradas nas

proximidades da segun
da ponte.

O Capitão Möller es
teve no local num «[eep»
logo depois de localiza
das e neutralizadas as
minas. O trabalho na

primeira ponte foi con
cluido ao anoitecer de 7
de setembro, data (la
independencia do Brasil
e a outra dois dias de
pois.

O Capitão Möller, que tudando a fabricação de
estimulou seus homens botes de borracha usa
a concluir a tarefa num dos pelo Corpo de En
tempo record, estudou genheiros do Exército.
durante trés meses, em Como resultado de seus
1943, na Escola de En- estudos nos Estados Uni
genharia Militar dos Es- dos, o Capitão Möller
tados Unidos, em Fort escreveu um livro que
Belvoir, na Virginia. De- é atualmente adotado

� �pois, passou duas sema- nos cursos de engenha- e
�

�
�

nas numa grande fábri- ria do exército brasi- I--------- III!IIII •
ca americana de borra- leiro.
cha em Akron, Ohio, es-

,
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O JARAGUA DO §UL
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E; BARRA D/ RIO <CERRO
. SA\Nrj['A �ATARINA'
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o
O
a '..__' ..'__' ..'__' ,

O General Mas-

carenhas de Morais,
comandante da F.

E. B. aparece ao

lado do general

Clark, quando este

falava aos soldados

. durante uma revista

dias antes da en

trada dos brasíleí-

ros em ação CO::1-

tra os alemães.

(Foto da Inter

Amerícana).

Vende-se
Um terreno situado na

na vila de Nerêu Ramos,
a 400 rnetros da Estação
da Estrada de Ferro, com
ótírnas arrozeiras, terras
de errado para qualquer
plantação e para rnais de
50.000 m2. de matto.

A t r a t ar diretamente

Vva. AdelinaMurara
3x2

Não! VOCÊ NÃO É .

UM FRACASSADO
I de há muito você procura •••
...descobrir um rémedio para êsse mal que
o deorime moral e fisicamente perante
a sociedade. CATUASE COMPOSTA ê o
remédio, preparado com um grande vege
tal de nossa flora, cujas propriedades es

timulantes e vitalizadoras em combina-
cão com o alcal6ide da "loimbehôa" e

hormônios eerebr rl e testicular, agem rã
pidamente no combate à debilidade neu

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

CATUASE COMPOSTa

A n1arca dos
afainados produtos: I
Mata Moscas
Açucar de Baunilha
Azul Anil

I
D

IDEAL
A
L

I

Fabricante:

Alfredo Meyer
.1ARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA

/

a '-_..
'
..'_...' .'_...' .'_..... ' , , , , , , , a IO Rubini Irmãos L� O I

O
O FABRICA ESPECIAL U

DE AGUARDENTE
OProdução diaria até 1000 litros.

I

Distilação moderna. O

I
D

IDEAL
A
L

" .'__�' ..' __ ' '
__..
' .'__ ' a � I -
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CORREIO DO POVO o Prefeito Municipal e a Comissão organiza
dora das solenidades, têm o prazer de convidar

fUN D AD O E M 1919 Telefone N. 39 todos os habitantes deste município a comparece-
___________________------------------------ rem ás demonstrações de respeito e simpatia que

JARAGUÁ DO SUL - SABADO, 21 DE Outubro DE, 1944 sn CATARINA N. 1.246 deverão ser prestadas a sua Excelência o sr. In-
----------------''----- terventor Federal, por ocasião de sua visita a

esta cidade, no dia 22 do corrente, pelas 9,30 da
manhã.

Gratos pela comparencia.
Jaraguá do Sul, 11 de Outubro de 1944

No dia 18 do corrente
transcorreu a data do se

gundo enívarsarío da ins
talação da, Legião Brasi
leira de Assistencia em

nosso Estado
Nessa ocasião o Depar

tamento Estadoal de Im
prensa e Propaganda fez
inaugurar os retratos das
exmas. snras. Darcy Var

:.------------.--------....1
gas e Beatriz I Pederneiras

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

Ramos.
O ato teve a presença

do Dr.Interventor Federal,
Arcebispo Metropolitano,
alias autoridades e as

enfermeiras socorristas,
alem de grande numero
de pessoas e da impren
sa.

Caixa Postal, 19

ANO XXVI

Exterior
O tragico decreto de

Hitler, formando uma

guarda metropolitana, na
qual prestarão serviços '

todos os alemães de 18
a 60 anos, é uma elo
quente prova do deses
pero em que se encon
tra o governo de, com o

uso exclusivo do exer

cito, reprimir os exer
citos aliados, que lhe in
vadem o territorio pela
França, Holanda, Prus
sia e muito breve Slo
vaquia.
Desiludemse os ultí

mos adeptos do nazis
mo, vendo que, a força avioes em torno das Fí-' dlll!1i1lmnm.,n.ti!1l1!I!IIIIfi1tmlm_
belica alemã, com todas lipinas, nas quaes uma

as suas armas secretas das principais ilhas já
u.sadas e as que prome- foi ocupada.

'.

.

tem usar, são. ínefíca- -x- da I\Jlocidade
ses para deter os ho- Morreu o Marechal 191
mens que lutam pela li- Rommel, que na campa-
berdade do mundo. nha da Africa depois de

-x- estrondosas vitórias foi
Continuam a progre- derrotado pelas forças

dir as tropas que inva- de Montgomery, abrindo
dem a Allemanhà pela a�sim as P?rtas de ínva-
Holanda e Belgica, ten- sao da Itaba.. .

do terminado o cerco I Von Romel tinha sido
de Aachen, o importante �erido_ na campanha de I
bastião nazista e firma- mvasao da França, 'sen- A CASA REAL possue
do o pé na dabeça de d?r colhido � um sana- um gr3;nde sortimento
ponte sobre o canal Leo- tório, onde agora fale- em artigos de couro:

poldo, ponto esse que ceu. Sacolas, Carleiras, Cinlas, ele.
ja tem de profundidade
mais de 2 mil metros.
Na Italia as forças

brasileiras lutam agora
em terreno difícil, mas
assim mesmo apossa
ram-se de Careglia, tres
quilometros a leste de
Barga, que haviam ocu

pado anteriormente.
Mais ao centro, as for
ças do 5°. Exercito avan

çaram contra Bolonha,
da qual distam cerca de
8 quilometros.
Na frente russa também
fizeram grandes pro
gressos, não somente na

Prussia, como nos Bal
cans, onde ja se luta
em Budapest.

O regente Horty da
Ungria, que pedira ar- Avenida Getulio Vargas, 1ã8
misticio, foi detido,
pelo governo alemão,
que ali constituio um re- =--E-M-J-O-I-N-.-V-I-L-L-E-gimen de completa ocu

pação.
No Pacifico continua

a batalha das Filipinas,
onde se travam as maio
res batalhas aereas e

navais desta guerra. Até
agora os nipões perde-.
rarn 42 navios e 281

Vista da Estação .Ferroviaria

BAILE

Por motivo de f o r ç a
m a i o r, fica a d i a d o

«Sine Die», o baile que
estava anunciado p a r a
o dia 28 p r o x imo.

A COMISSÃO

IULTIMAS
I NOVIDADES

Em Oalçados, para Senhores, Senhoras
e Crianças. Grande sortimento em grava
tas, meias, camisas esportes, blusas, car

teiras, cintos e suspensórios, malas, pastas
escolares etc. I

AOABA DE REOEBER A LOJA' DE

OALÇADOS DE

JULIO MAffEIIOLll
Jaragoá do Sol I

procure

HOTEL' TROCAD,ERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR 7 RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

Grande Empresa Americanópolis
Diretor-Proprietario

DR.· AffONSO DE O. SANTOS
Agência no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n, 9·

2'. andar

Séde em São Paulo
Rua Senador feijó n. 205

8'. andar
fundada em 192' - Carta Patente N. 32

Resultado do sorteio realizado em 30 de Setembro de 1944.

Plano Magno - Mensalidade Cr.ê 5,00
Numerações Premiadas

1°. PREMIO: 3908 Nos L premio 9 O 8 Um imóvel no valor, de :

3'. premio 8 9 7 o.s 100.000,00
2'. premio 5 O 6 Um imóvel no valor de :

3'. premio �7 o.s 20.000,00
4-. premio 8 7 1 Um im6vel no valor de:
3'. premio 897 o.s 10.000,00
5'. premio 5 2 2 Um imóvel no valor de:
3\ premio 8 9 7 Cr.e 5.000,00

Centena 908 o.s 100,00 Centena 809 o.s 50,00
Unidade 8 isenção da mensalidade de outubro prox.

2°. PREMIO: 55 O 6.

3". PREMIO:. 5897

4°. PREMIO: 48'11

5°. PREMIO: 7522

o sorteio do mes de outubro realizar-se-á no dia 28, às 16 horas,
na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940.

.

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

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

A pedido de sua cole
ga deste Estado, a poli
cia do Rio Grande do
Sul prendeu em Porto
Alegre a Wilfredo Weege, .- • ...
funcíonerlo do Instituto I
de Aposentadoria dos
Comerciarios em Floria
nopo!is, que dera um

desfalque de Cr$ 15.000,00
Em suas declarações.

informou o preso que
tinha perdido essa quan
tia em jogo no cassino
de Curitiba.

Pelo Estado
Com a i d a d e de 70

anos, faleceu em Floria
nopolis o General Otavio
Valga Neves, bril h a n r e
oficial do exercito.
O extinto era natural

de .São Jose, neste Esta
do, tendo sido o organi
zador e comandante do
15°. B. C., tendo tomado
parre na repressão a re

volta do Rio Grande; em

Canudos e no Contesta
do.

. O Tribunal de Seguran
ça Nacional, condenou o

pastor alemão Werner
Andersen, residente. em
Santa Catarina, a um'
ano de prisão, por ter
ensinado religião a 'crian
ças, em língua estrangei
ra.

No mês de Setembro
ultimo, Santa Catarina
exportou 'para-o Rio de
Janeiro 15.074 rnerros cu
bicos de madeira de pi
nho, estando em segundo
lugar o Paraná com.. .

10.440.

Em Blumeneu foi des
truida por um incendio a

fabrica de brinquedos e

artefatos de madeira da
firma Neitsch & Cia., sen
.do .os prejuizos calcula
dos em cerca de 400.000
cruzeiros.. O seguro era
de Crê 300,000,00.

o Preceito do Dia

I
O exame de sangue

pode ser negativo, mes
mo quando o individuo é
sifilítico. Mas, quando
'isso acontece, sempre o

médico está habilitado a

aconselhar o que o pa
ciente deve fazer. SNES.

INSÔNIA
)

e

ATAQUES NERVOSOS
use

MARAVAL
PIRA IMSOMII: 2 colheres ao deitar.
PIRA ITAQUES: 3 COLHERES.

Convite.

Ten. Leonidas C. Herbster, Prefeito Municipal
Dr. Ari Pereira Oliveira, Juiz de Direito
Dr. Priamo do Amaral e Silva, Promotor Públlco
Dr. Arquimedes Dantas, Delegado de Policia
Sr. Artur Müller, Oficial do Registo Civil
Sr. Mario Tavares da C. Mello, Tabelião
Sr. Ney Franco, Escrivão do Juizo
Sr. João Romario Moreira, Inspetor Escolar
Sr. Emilio da Silva, Agênte de Estatística
Sr. Luiz Gomes, Secretário da Prefeitura
Sr. Alfredo Moser, Contador da Prefeitura
Sr. Arnoldo L. Schmitt, Preso da Assoe, Comercial
Sr. 'Woligang Weege
Sr. João Marcatto
Sr. Waldemar Grubba

Dr. Wal�emiro Mazureehen
e.sa 1>1 IAII>I

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

- Raios Infra-vermelhos e azuIs.

.---------

Ass. Atlética Baependí
--- CONVOCAÇÃO ---

A diretoria da Associação Atlética Baependí,
pelo presente. CONv6cA TODOS 'OS SEUS AT
LÉTAS de todas as seções esportivas: basquete,
futeból e etlérlsmo para comparecerem á séde social,
no dia 22 do correnre, ás 8,30 horas, devidamente
uniformisados, afim de participarem do desfile que
será feito em homenagem a S. Excla. o sr. Dr.
Interventor Federal no Estado.

Iaragué do Sul. 18 de outubro de 1944.
l\. DIRETORIA

jaraguá Civico

Desfile de Reservistas

ii CLINICA. DE OLHOS - OUVIDOS - N�RIZ E GARGA.NTA DO ii
ij DR. SADALLA AMIN H
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS II
ii ESTADos DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
H «RUA GERONYMO COELHO, 42» (A.NTIGO HOTEL WEIS 11
H _ .Joinville - H
:: ::

Curso de aperfeiçoamento e espeeíalíza
zão de organização e administração

hospitalares para médicos
Realizar-se-á ainda no corrente ano o 2°.

curso de "Organização e Administração Hospitala
res" do Departamento Nacional de Saúde.

O referido curso tem como finalidade a

preparação de técnicos para dirigirem e orientarem
os serviços de organização e edminlsttação hospita
lares, contribuindo, dêste modo, para a melhoria da
situação e condições dos hospitais do país.

O Departamento de Cursos, sediado no
edifício da Saúde Pública, ii praça Marechal Ancora
Rio de Janeiro, prestará. informações sôbre o assunto:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO 'DO POVO Jaraguá do Sul" 21 de Outubro de 1944

A estrondosa vitoria
. das democraciàs, . nos

campos de batalha da
Europa, encerra, na his
toria do Ocidente, mais
um ciclo de ditaduras.
Não sabemos se 'Os po
vos do velho m und o
vão cometer de novo a

estupidez de abdicar um
dia dos seus destinos. A
amarga experiencia de
20 anos de facismo e

nazismo, que desaguou
na grande carnifi c i n a,
há de ficar, porém, co
rno lição indelevel.
Há muitos ensinamen

tos, sem dúvida, no bojo
d . Por toda a parte, on-essa eporme experien- de surgiu a ameaça decia. Um dos mais ex-
pressivos, entretanto, é onde surgiu uma. crise
o que nos fala da insen- politic?-social - na Itália,
satez dos ricos que se n9 Reich, em Portuga�,
põem' com facilidade a na Espanha, n;a Argent�
serviço de um aventu- na - houve rICOS apo�
reiro qualquer, d e fl d e and� �ma aventura 1I

que esse se disponha a b�rtIcld.Ç1., que sem eles

manejar, nas horas de nao. �erla nenhu�a pro
crise, o cacête da ordem. babilldade. de trm.nfo. q
Trocaram assim a or- caso d.o íntegralismo

_

e

dem juridica, que é ga-
dos mais eloquentes. Nao

rantia legitima de sua faltaram elementos das

tranquilidade e seguran-
chamadas classes con-
servadoras que oferece-

.��'-;;;"',-,...V,..,;;,-§tL�......LP,,;:.....V�o..V,.,;�. A

� Aber-tura � A
1 �. - [ L
] Complelo serviço de

.

[ I
c Bar -Besícurcmte s A, r
c Bebidas, Refrescos, ::>

l· Sandwl"c'hes, Croquetes, [ Roanances?
Só na Livraria Avenida!

] Coxinhas de Galinha, [ a Júpiter. A voracidadei,. Empadas Pastel"S etc --.. do Moloch estatal não"-
, ,. � precisava já de permis-

b. são para arrancar-lhes

!
o couro, A onipotencia
do ditador podia facili-

�
tar ás vezes certos ne
goeles escusos a um

B b Ch C grupo de eleitos. Mas a

�
om ons.v ocolates, onservas e

FrutaS!
imensa maioria rílhava
os dentes nas gehenas,

� Brevemente: SORVETES E PICOLÉS - SALADA DE � ��� �a����:��'t��::gr��

� FRUTAS COM NATA.

!
do afim de evitar que o

fisco lhe arranhasse o

� G,OMES, STU.cr,ER cf cia. � lU::: :::=c;:;:e�a:imos
o triste espetaculo da
adesão dos ricos aos go•�pr6""*!�6"",!..QUiPdT''''''IIIIVrz;c:>'A<»-'PA<I!.PA�. vernos liberticidas, no

________________ • ----------- falso pressuposto de que
aderiam á ordem e pro

l tegiam seus haveres. Na
França, chegaram mUI

tos ao ponto de susten
tarem o governo-fanto
che de Pétain e forne
cer ao inimigo as armas

que matavam os seus

compatrío'as. "- Quere-
ram abertamente o seu mos a ordem a todo cus-I F I L I A L.dinheiro para nutrir. e to -r-r- diziam eles - or- =====================
engordar o monstro to- dem propícía ás diges
talitário, pelo pavor de tões faceis, e, as pacííí
perderem. o que tinham. cas engordas; a ordem
Esse pavor exagerava o a qualquer preço, mes

perigo, que, por outro mo ao preço da sobera
lado, ganhava amplitude nia dá França e da vida
maior nos espiritos timo- dos franceses!" Obtive
ratos, graças á aperfei- ram enfim a ordem dos
çoada técnica da propa- sepulcros, a paz dos ce

ganda extremísta. No seu mitérios.
egoismo feroz, colocan- Mas o ciclo dos dita-
do seus lucros e have- dores encerrou-se. O Jaraguá du Sul
res acima dos legtimos mundo sai do pesadeloInteresses da comunída- da guerra avaliando me-

de, grandes capitalistas lhor o que signíficam os !!i!=,!==m=n=!!=!!=u=!!=!!!;,=!!=!!!Eu=!!liie industriais ajudaram valores insensatamente III
F b (8

-

M lä
.

:::sempre 08 que se dispu- desprezados das garan-j g

e res
PZ03S, a arras, IIInham a destruir as ga- tias individuais, do direi- ',':Ill Impalurlismo ...

rantias do cidadão para to de representação, da '" Maleita!', Tremedeira IIIentronizar os "fuehrers" liberdade de imprensa e 1:1.1. _ CITRAM-SE RAPIDAMENTE COM _ '1':1'"os "duces" e os "chefes da independencia da
III : ....nacionais".

.

justiça.
A ilusão, porem, se A fé na democracia, ::; "Capsulas Antisezonicas IIIdissipou depressa, nos que se retemperou nos III :::

� mt�aises �m queDo dtespo- camPdostde ?at�lha, at�f�' III Minancora" ::.ismo vingou. en 1'0 em ves e erriveis sacn 1- o:: IIIpouco, sentiram as elas- cios, já começa a pro- III :::
ses ricas, não somente duzir o milagre da víto- o:: Em Todas as Boas Farmacias II'na bolsa, mas na propria ria. 'II É d t d L b tori MINANCORA :::

pele de seus membros, o Ricos e pobres hã,? o::

I

um pro u o os a ora OriOS �, IIIquanto era pesada a mão de saudar agora a LI- III _ .Ioinville - Sta. Catarina _

1:'1'1:��u�e::fe!�n�:i %��iri� berdad�oq��a:i�n��r��ca \ IllwJE!!m=!!=!=n=!!=!!=n=n=!!=!!=!!=m!!=1

Soldados brasileiros exercitam-se com metralhadoras
dias antes de entrar em ação contra os nazistas no
no norte da Inglaterra. - .(Foto da Inter - Americana)

DELEGACIA AUXILIAR DE POLICIA

PORTARIA
O Bel. Arquimedes Dantas, d e I e ga d o
auxiliar de policia do municipio de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
.no uso das suas atribuições e,

Considerando o que determina os a r ti g o s
8. e 68., do Decreto-Lei n. 3.651, de 25 de
Setembro de 1941,CAFÉ EXPRESSO D-E-T-E-R-M-I-N-A:

I- A partir do dia 23 do corrente, ficará como

ponto de parada para embarque e desembarque
de auto-ônibus, a Estação Rodoviaria, situada em
frente ao jardim publico Tenente Leonidas Cabral
Herbster.
II- Para estacionamento de automoveis de alu
guel, fica reservado o lado esquerdo da Rua CeI.
Emilio Jourdan.

NOIß- Quanto ao mais que diz respeito a esta
II - cionamento, onservem-se os dispositivos
do Codigo Nacional de Transito.

DELEGACIA AUXILIAR DE P O L I C I A DE
Jaraguá do Sul, em 18 de Outubro de 1944 .

o Dinheiro e a

Liberdade

a��.I.;�I� .���AS
Delegado Auxiliar de Policia

IA' .' S I
lois lueber

ça, pela ordem da espa
da e do garrote.
Essa espécie de ordem

não é ordem.
.

É, na realidade, o re

gime da inquietação e

do medo, do terror or

ganizado para c o nt e r
permanentemente, nos

corpos, a revolta surda
que fervilha nos espiri
tos. E foi por isso que
o presidente Rooseweldt
proclamou, entre as Qua
tro Liberdades do homem
moderno, o direito de
libertar-se do medo.

leci�os �HS' mel�ores fahricas �o �Hís'
Sedas, Casemiras,
Linhos, Brins, etc.

Vendas a Varejo

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

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

,

�l!nhori1!
Produtos da IGCM 5.A.' Blumenau TArml-DO' IContra Dõr de Cabeça t:

. termina a dôr

l...•.•A.I.a.m.e.d.a..R.iO..B.r.a.n.c.o O.ft.ix.a..p_o�,.a.1.,.4.7 � _...J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_

CORREIO DO POVO

Prefeitura. Municipal
- J a r· a g u á doS u I -

EDITAL N°. 1.422

. IVARIZESCASA BYLAARDT EM SENHORAS
E H[MORRÓIDAS EM GERIL •

Novo T�atamento sem Opera�ão
Após longos estudos foi descoberto um
medicamento vegetal para o tratamen
to com ótimos resultados de varizes,
que prejudicam a circulação venosa.
Esta medicação, na dose de três colhe
.res das de chá ao dia, em água açuca
rada, restitue ás pernas o seu estado
normal e a belesa estética. Em Idêntica
dose debela os males causados pelos
mamilos hemoidários Internos e externos,
inclusive os que sangram. Não encon
trando nas farmácias ou drogarias, peça
diretamente ao depositário: ex. POSTAL
1874 (um-oíto-sete-quatrö] - São Paulo.

HEMO-YIRTUS (Líquido)

o Paraiso das SEDAS e
- TEOIDOS FINOS -

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

C A S A BYLAARDT

Senhor Diretor, para as providencias devidas ARNOLD KRUEGER e PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO-vai abaixo transcrito o telegrama que me foi ende- HILDA GIESE.

IDERNA EVARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE
reçado pelo senhor Ministro do Trabalho> TODOS OS PREÇOS .

Ele, brasileiro. viuvo,Apraz-me comunicar V. Excia termos Decreto- negociante, domiciliadoLei n°. 6.772, de 7 de Agosto do corrente ano, será
e residente neste distriinaugurada dia 3 de novembro do corrente ano, feira to no lugar Estrada Ilhanacional indus�ias São Paulo pt Nessa exposição, da Figue�� sendo filho ����������������������������=.�s�ão reali�dos leilõ� ma�rias primas e vegdais le�timo dos �vradores ����������������������������=••de Interesse Indusrrtes pt. Fazendo essa comunicação Alberto Krueger e MariaV. Excia. peço sua colaboração sentido realizar nês- Krueger.se estado intermedio Prefeituras intensa propagan- Ela, brasileira, solteira,da afim seja enviadas comísserío Geral feira nacío- domestica. domiciliada enal índustrlas vg. Avenida Agua Branca vg. São residente neste distrito,Paulo vg amostras materias primes econpanhadas no lugar Estrada Ilha dadados referentes preços quantidade vg estação ou Figueira, sendo filha leporto embarque vg e firme vendedoura pt Delegado gitima dos

.

lavradoresRegional Trabalho recebeu amplas informações sôbre Augusto Giese e Berthaassunto podendo assim prestar V. Excia melhores Kenell Giese.esclarecimentos respeito certame de tão alta signifi-
cação para economia nacional pt Agradecendo aren- Jaraguá do Sul. :12/10/44
ções dispensada assunto apresento V. Excia Atencio- E para que chegue ao conhesas saudações.

. cimento de todos mandei passar o

As)-Alexandre Marcondes Filho M. T. Ind. e presente edital que será publicado
Comercio pr, pel� im.prensa e em cartóri? onde

, "
_ sera afixado durante 15 días,Atenciosas ôaúdações Si alguem souber de algum I. . impedimento, acuse-o para osAs). Dr. Heitor Blum - DIretor D. M. fins legais.

ARTUR MÜLLER, Oficial·

de

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

Do Departamento das Municipalidades recebeu
esta Prefeitura a circo de n=. 36, que abaixo transcrevo.

Assunter- Remessa de amostras de materlas
primes ii Feira Nacional de Industrie deu São Paulo:

Sr. PREFEITO

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

no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se

h/abilitarem para casar-se:

Para os devidos fins transcrevo o oficio por
esta D. G. recebido do senher Inrerventor Federalt-

ßnoneiem nesto fol�o

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

FONE 45
Secretária da Prefeitura de Iaraguã do Sul, 16/10/44

Fabri'ca - de Moveis Estofados
.

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

e elegante mundo, cheio � (dIl� f::íl de encantos, beleza e

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

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e cosinhas, etc., da
Fabrica de Móveis CRUZEIRO;

fabricados em Iaragué do Sul

Luiz Gomes - ôecreräno

Perdeu-se
Uma Chapa de Auto

movei N. 2-4420, so
licita-se entregar median
te gratificação ao propríe-
�rio .

LEOPOLDO KARSTEN
Iaragué do Sul

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

Dp. LUIZ DE SOUZ.A
ADVOGADO

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

...........................................................................................................................::::::::::::u:::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n:............................................................................................................................ NUNCR EXISTIU IGURL

,..,

UIDAaAO
,........................................: __

Com o intuito de facilitar o Balanço de fim do ano,

C-ASA ANTONIO TOBIAS
pretenc;le liquidar seu ímenso e variadissimo estoque de mercadorias.

Riscados dos melhores e de cores firmes, a Cr$ 3,80 o metro. Ótimos
panos para colchões, desde 4,00 o metro. Grande quantidade de ChR·
peus que custavam Cr$ 120,000, são agora vendidos a Cr$ R5,00 cada.

ROUPAS FEITAS .- (temos, capas, camisas, camisetas, calças, etc.) estão sendo vendidas agora, mais barato que o pro
prio feitio. Guarda-Chuva de otimo pano a Cr$ 35,00. E mais

-

chapéus moderníssimos, pano bom, desde Cr$ 25,00
cada. Gravatas finissimas de 18,00-estão sendo torradas a Cr$ 6,00 cada.

I
I
Comprem Baralol

I
I

Alem disso esta C A S A lhe oferece em boa quantidade o tecido popular.
Completos sortimentos de: SEDAS, VOAIS, CHITAS, OPALAS, TRICOLINES, BRINS, OASEMIRAS, LINHOS, TUSSO
RES, RISCADOS, ZEFIRS, SETINETAS, etc. etc., foram postos em Liquidação com preços verdadeiramente baixos.

Foram feitas gral]des
- '

remarcaçoes nos preços
.

Não hesííeml Feeern 'suas .comprcs para NATAL, nesío
======:::::::;::::=casa, economiacmdo mcds de 20·/.=====

Rua Presidente Epitacio Pessoa, ·�52. - - Jaraguá do Sul

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Jaraguá do Sul, 21 de Outubro de 1944
------------------

JP>fefentU1lf21 MU1lIDlncn]p)21li die 7639-Vitorio p�i3i,2tr�-�1eiro, requer vistoria

jJ<1Jlf<1Jl (Q}U1lo] AI tn\ �U1l] e alvará de habíte-se pera sua casa recen-construida,
{Q.L (Çll.& @!,. W\UI WJ 11 a rua Mal. Deodoro da Fonseca zona suburbana,

REQUERIMENTOS DESPACHADOS como7��6ueJ�ão A. Zascko, brasileiro, requer alva-22. de Agosto de 1944. ré de habíte-se para seu prédio a rua Mal. Deodoro
7677-Sergio Thomsen, brasileiro, requer transf. da Fonseca, 1149, como requer.

imposto terreno edificado adquirido de I1ca Rau, rua 7651- Alfredo Heidorn, brasileiro, requer alva-
M�I Deodoro da Fonseca n. 814, como requer., ré de habíre-se pera sua casa a rua Mal. Deodoro

7679 � Leônidas S. Vieira, brasileiro, requer da Fonseca, 1051, como requer.
'

transf, imposto terreno vendido á Antonio lerninez, 7638-Walter Hertel, brasileiro, requer alvará de
área 10,500 mt2. estrada Itapocú, como requer. habite se pera sua casa rua Cei Procopio G. Oll-

7681-Walter Osterreich, brasileiro, requer Ileen- veira, 85, como requer.
ça estabelecer-se com tamancaria estrada Izabél, co- Dia, 29-8-44
mo requer. 7691-Bubi Augusto Blanck, braeileiro, requer7682-0tto Lepinski, brasileiro, requer licença licença pera construir um xiqueiro fundos de seuestabelecer-se fabrica de Iatlclnios, estrada Pedra terreno a rua Preso Epitacio Pessoa, 1181, medianteAmolar, neste municipio, como requer. assinatura termo de promessa, como requer.7684- João [anrsch, brasileiro, requer transfe- 7687-Alfredo Müller, brasileiro, requer licençarencia imposto terreno adquirido de Arno Schmidt, pera construir um xiqueiro sito a rua Domingos daárea 6.200 mt2. estrada R. Novo, como requer Nova, mediante assintura de um termo de promessa,7683-Artur Felier, brasileiro, requer baixa im- como requer.
posto de bicicleta vendida a terceiro, como requer. 7688-0ceanides Luz, brasileiro, requer licença7642-José Emmendoerfer, brasileiro, requer al- pare construir uma cerca de tijolos, e colocar umavará Hablte-se sua casa Rua Mal. Deodoro da Fon- cruz, na sepultura de Cristina Luz, ínhumada Cerni-seca (fundos), nesta cidade, como requer. tério Municipal desta cidade, como requer.

•

Qazosas: Limão - Framboeza - Abacaxi - Seleta - Guaraná Jaraguá - Sueco de Laranja
Refrescos: Gengibre - Limão - Abacaxi

\Xeropes : Limão - Framboeza - Abacaxi - Laranja - Guaco
Agua 'Mineral: Fonte do Castelo - BITTER ESTO MAC AL

Engarrafamento Próprio
VINHOS TINTOS: Varias marcas

VINHO DE LARANJA - - AGUARDENTE

Representa ções
Tem sempre em grande estoque os artigos da:

CerVeJ'�rl'� C�t�rl'nllnSe '�ß Ouro Pilsen - .Ouro - C3:tarinense Anti.ga - Catarinense NovaU U U U ri U" - Bock - Favorita - Malzbier - Em melas garrafas: Porter-'
Ouro Pilsen - Malzbier - Agua Tonica - Sueco de Uva - Lico-
res diversos.

CI' � CerVeJ'�rl' � 8r�hm� Brahma Extra - Rainha - Bock AI� - Bullbock - Chopp 'I'eutonía .

U, U U uH U Malzbier.':_ Em meias garrafas: Rainha - Malzpier - Agua Tonica.

CiB. ßntartica Puulista ��s:t���:e:u�f!��s�:.mbUrgUeZa - Malzbier - Agua Tonica - Guara-
,

Huuas Minerais Santa Catarina e Paraná

UI'nho' fl'nos Variadissimo sortimento da firma E. MOSELE & CIA.
li
"" "" " LUIZ ANTUNES & CIA.

n p e r i t i vos Underberg - Mayerle - Bitter Regulador - Bitter Gallo Russo - Fernet Brasão.

•

MAX WILHELM - fABRICA DE BEBIDAS
JARAGUÁ DO SUL - Raa Benjamin CODstant,·594 - STA. CATARINA

CORREIO DO POVO

TRANSPORTES

7701-Irmãos Wolf, brasileiros, requerem rransfe
rencie impOSTO de um estabelecimento comercial, de
Eugenio Wolf, sito em Ieraguasinho, como requer.

7700 Carlos Marquerdr, brasileiro requer trens
ferencia imposto de um terreno vendido á Irrngardt
Voigt, com área de 48.750 mt2. a estrada Rio do
Cerro, como requer.

7707 - Francisco Wintrich, brasileiro, requer
transferencia imposto de terreno vendido á Esranís
lau Kuskowski, com área de 159.500 mt2., estrada
Poço D'Anras, como requer.

7706 -- Silvio Piazera, requer rrensferencía im
posto de um galpão, sito no terreno de Julio Piaze
ra, para o nome do mesmo, como requer.

7686-Hilario Moretti, brasileiro, requer trens
ferencia imposto terreno adquirido de Dominio D.,
Francisca, com área de 155.700 mt2. sito estrada
Funil, como requer.

7685-Adão Mochka, brasileiro, requer rransfe
rencia imposto terreno adquirido de Waldemar Grub
ba, com área 191.475 mt2., sito a estrada Braço do
Ribeirãó Cavalo, como requer.

Secretaría da Prefeitura Municipal de Iaragué
do Sul, em 25/8/44.

LUIZ GOMES ., Secretário

Mantem l1ma bem organizada seção de despachos junto á Rede de Viação Paraná - Santa Catarina na estação de

n Jaraguá do Sul
nu Encarrega-se do desembaraço e redespacho ,de mercadorias para qualquer parte do Paiz. Un Distribue cargas e encomendas de domicilio a domicilio, para qualquer praça do Estado. nU· Agencias e Correspondentes 'nas principais praças do Estado U

� -----. ARMAZENS, CAMINHÕES E OFICINAS PROPRIOS �O••=====-·.·==�·II·C:==�·.I·E:====••-=====�I·C:==�·.I·E:==�·I.·==�•• I·E:==�.I••====-•••=====-•••===-•••=====-·O••=,====�.I••C=�•• I.-=====.·••=====-*:0

BEB,)DA5
___J "Fabricação �rópria -':_-...:.1- R 0-dos seguintes artigos

I'

SÃO OS MELHORES
E MAIS BARATOS

Produto da:

Industria de' Calçados
Gosch Irmãos SIÄ.

I-I�
JARAGuÁ DO SUL
SANTA OATARINA

Oaixa Postal, 11 -1-

Economiser 111
É fácil... Basta fazer suas compras, somente

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

Casa Antônio Tobias
.. Esta Casa oferece a seus arriígos 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 rezoäveís.

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

SEMPRE NOVIDADE§
Mantem sempre em estok tecido popular

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

'B. PRESo EPITÁCIO PESSOA, 652 - JARAGUÁ DO SUL..................................................
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ternos de casemira de cr$ 135,00 por cr$ 100,00 e de cr$
175,00 por cr$ 140,00 e tem muitos outros de cr$ 80,00. Ternos de
Brim desde cr$, 50,00. Brim desde cr$ 5,60. Camisas de tricoline
desde cr$ 22,00. Camisas para verão desde cr$ 15,00. Gravatas
desde cr$ 5,00. Sedas de cr$ 14,80 por cr$ 10,00 e muitas outras de
7,fiO, 10,00 e 11,00 cr$. Voel liso e estampado desde cr$ 4,50. Ris
cados desde cr$ 4,20. Cortinado desde cr$ 2,80. Sombrinhas desde
cr$ 25,00. Guarda-chuvas desde cr$ 37,00. Perfumes vidros de cr$
17,00 'por cr$ 10,00 e assim muitos outros.

Além dos preços baixos concede-se .o desconto de i::i.:!,: n c O R upA �10-/_ sobre as compras superiores a cr$ 100,00, U
II

�.il:.
.

_
Façam G�:::ees::!:�::�a em comprar !:::!,:::I'D� FerragelonuSç'afas,zendas, DOmuito, por pouco dinheiro, comprando os seguintes arti-

gos na casa Erico Bruhns.

Riscados, Brim, Sedas, Atoalhados, Cortinados Camisas de
tricoline, e de. meia, malhas, Casemiras, Linho, Ceroé, 'Tussor, Cha
peus, Sedas lisas e estampadas, Roupas Feitas de todos os tipos pera
homens e .senhoras, Bonés, Meias, Toalhas, Louças, Malas. Cintos e!! 1=1, ACOS E ANÊMICOS!
ôuspensoríos, Gravatas, Lenços, Algodão, Cobertores, Acolchoados ii Tomem I

Riscado grosso, Brinquedos, Pó de arroz, sabonetes, etc. Linha par� ;::::!::: �I.N:����o�� GUI L'H E 'RMEbordar, Bijuterias, Botões, Tesouras, Navalhas, Mosquiteiros Capas de
montaria, Capas de gebardlne, Espanholas, Borracha, etc.,' Blusas de !rJ a.prepjl_ ,...:

gabarbine.e de brim,õCapas colegiees e de todo tamanho, Pyjamas, i:::!i:::: �:� Tosse. JANTSCHRendas, fitas, Terninhos pare crianças, Artigos pare presentes, etc. etc. {��" Resfriado.
.

ERICO BRUHNS

'::.1:::.;::::.;:' Ir���1 bronQuit.. ---'-----------

I; ��! � Elcrofulol.
Rua OeI. Emilio Jourdàn N. 62 Jaraguá do Sul' ll... " Convalescenç.. Fazendas, ferragens VI-

VJhHO CREOSOTADO.. �.. ..

dIS·····ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::d?:: ..:..._u"" "E"ADO" DE SAÚOIl. ros e ou ças. eccos e

Molhados.

Durante 2 meses

�e 1 �e' Novem�ro até 31 �e Dezem�ro de 1944
Preços verdadeiramente baixos

Erico Bruhns, oferece aos seus íreguezes e amigos:

Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
n. ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
!! [1 que será atendido por hábeis profissionais em mecânica, f:}l
11 � ,

e elétromecânica m
II �[l�������grm� 1E&1M�

Açougue

\.
}

de -Iaraguá do Sul e n,a Leia e assine
::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::::::::::::::::::::

Intendencia de Corupá, '

A' d d ·

o imposto Predial relati-' CORREIO DO POVO rtígos e ma eira.
vo a_o 2°

..Semestre. Trabalhos finos de aper-
N f O seu jornalao satis azen�o o p�a- feiçoado acabamento tem

gamento no referido mes,
,

De ordem do sr. Pre- ficará o contribuinte su- Tesouraria da Prefeitu- sempre em estoque na

feito Municipal torno pu-: jeito á multa de 20'/. so- ra Municipal de Jaraguá Casa neo Iblico que durante o cor- bre o imposto no primei- do Sul, 3 de Outubro d« K
rente mês de Outubro,

ar-I
ro mês, sendo então fei- 1944. defronte o Cine Buhrrecada-se na Tesouraria taacobrançajudicialmen- F. VOSGER.AU

da Prefeitura Municipal te. 'l'. SOll r �i 1'0 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL

A F. E. B.
na ITALIA fstrH�B ISH�el

1_-------------------------------------

Corupá
A bandeira do

Brasil tremula no Registro Civil
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando napalanque onde se WALDEMAR LUZ, ofi
ciai do Registo Civil do
Distrito de Corup.á Muni

cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

Nova
.

farmaciaencontram o ge-

neral Mascare-
de nOBERTO M. HORSTInacio Luy e Hilda

Wackerhage
Ele, solteiro, lavrador,

e o general Ola rk domiciliado e residente
neste distrito, com vinte
e cinco anos de idade,
nascido em Jaraguá do
Sul, neste Estado, em 9

de de Julho de 1919, filho
legitimo de João Luy e

Maria Schewinsky Luy,
domiciliados e residen
tes neste distrito.
Ela, solteira, de pro

ffissão domestica; domi
ciliada e residente nes-

nhas; de Morais a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

reée seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4

@l@:::�::@l@:::@l®

y
que assistiram

forças brasilei-- te distrito, com vinte e

tres anos de idade, nas-

cida neste distrito,
em 29 de Setem-
bro de 1921, filha legiti
ma de F r e d e r i c o

Wackerhage, já falecido

HEMORROIDAS e B�r�3: Nitz Wac�erha-
, domícilíada e residente

E VARIZES neste distrito.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO Acresentaram O� doeu-
Após Iongos estudos foi descoberto um mentes exigldos peia lei.
remédio de componentes vegetais, que .

permitefazerumtratamento,com6timos Si aiguem souber de al-
resultados, das hemorroidas e varizes. •

d' t hHEMO-VIRTUS é o nome (lesse remê- gum irnpe tmen O opon a-
,dia, que para hemorroidas internas" O na forma da iei
VARIZES deve ser tomado na dose de

,

3 colheres de chã por dia. Para as he- Lavro o presente para
morroídes externas, usa-se o H EM 0-

f' d i dVIRTUS,pomada.Comecehojemesmo ser a rxa o no «gar o
e leia com atenção o tratamento �a bula. costume.
Não o encontrando em sua farmácia peça-
o ao depositário. CAIXA POSTAL 1.874

(UM-QITO-SETE-QUATRO) S. PAULO

ras.

Foto da Inter-

Americana) .

WALDEMAR LUZ

HEMO-YIRIUS Escrivão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�om�a'rlnia �aGi�nal U� ���uros I�iran�a ,���:,:i�i�p::ç::"�,��;;!�mq'1�f�1
'

.AGENTES LOCAIS '

e doenças ideuticas, (! inlali- ;:-

A Com9pcial Ltda. vel PEITOR/xL DE ANGI
CO PELOTENSI?, tormula
do distinto ±armaceucico Sr.
Dr. Domingos da Silva Pin
to e P' eparado na acreditada
drogaria do Sr. Eduardo
Candido Sequei, a, de Pelotas,
obtendo-se rapide e mag ,i
lico resultado. Como tributo
de gratidão e aviso aos que
sotrem 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

MANOEL CANDIDO
DA SILVA.
Confirmo e .... t- atestado.

Dr E. L Ferreira de Araujo
(Firma reconhecida)
Licença N. 5 I I de 26 de

Março de r 906
Deposito geral: Laborato-

IIIri Peitoral de Angico Pelo- ••
tense Pelotas Rio G. Sul.
VENDE-SE EM TODA A

PARTE.

'Ordem e Progresso'
NÁP,OLES - (INTER-A- talia trabalha hoje para mais do que ninguemMERICANA) - A entu- se redimir aos olhos das deles contribuirão parasiastica recepção feita nações livres dos crimes restaurar a velha e cor,

pela população liberta- perpetrados' por um ho- dial amizade entre o
da da Italia aos soldados mem. Estamos certos de Brasil e a Italia, ou
brasileiros que atualmen- que os soldados' do Bra- mesmo íortalecer aque
te estão lutando na linha sil, quando regressarem les laços no que o espeGotica foi sintetisada à ;terra do Cruzeiro do ramos, será uma tarefa
num artigo publicado Sul, dirão desse esforço comum de "ordem e
pelo "Risorgimento" in- do povo italiano. Assim, progresso".
titulado "Ordem e Pro-
gresso", as palavras ins-
critas na bandeira bra-
sileira.
"Neste momento, quan

do a Força Expediciona
ria Brasileira está lutan
do ombro a ombro com
os soldados dos outros
paises em luta pela de
mocracia e pela digni
dade humana, sentimos
alegria em enviar nossos
cumprimentos ao grande
povo latino do outro la
do do Atlantíco", diz o

"Risorgimento" .

"E estamos alegres
por dois motivos"; ex

plica o jornal. "Em prí
meíro lugar, porque a

nação brasileira, ao la
do de sua irmã mais ve
lha do norte, pode ser
incluida entre as nações
americanas que em toda
sua história sempre de- FILIAIS EM: Blumenau, Brusque,' florianopolis, Joinville,
monstraram grande a- Lages e Riu do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
mar pela liberdade. Em �CresciulÚa, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
segundo lugar, em virtu- Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto Uuião e Canoinhas.
de dos multiplos laços SUB-AGENCIAS EM: Indaial.Hamo.iia, São Joaquim. e Tijucas.
unem os brasileiros e as ESCRITORIOS EM: Concordia, Gaspar, Taió Urussanga e

massas migratórias íta- Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e
lianas que se estabele- Rio Negrinho \

/

ceram naquele pais, on- Faz todas as operações bancarias no Paiz, comode realmente se trans- cobranças, descontos e caução de titulas de exporformaram num elemen�? tação e outras operações de credito; passes parade "ordem e progresso . as principais praças do Paiz mediante taxas modicasO "Risorgimento" acu-
'

,

sa a Mussolini do "cri- ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES I OROS
n:e de lançar -na ?o�fu-- A disposição sem aviso, �om retiradas livr-es parasao � n� tristeza.mI�hoes quaisquer importauelas '10/0e milhoe� de Italianos Com aviso previa (retiradas dlarias até
I!as. AmerICas, que, como 1.000,00),e típico .naquelas �uas Depositas, Populares Limitados "(até 10democraCIas. (Brasil e mil cruzeiros) depositas iniciais aEstados, Unidos), eram partir de 20,00 subsequentes atratad�s �omo camara- partir de 5,00 4 %das e. rrmaos e que, e.�- Prazo fixo de 6 meses 5 %bora �n�centes da polítí- Prazo fixo de 1 ano 6 %
ca crimmosa de Musso-

O· -
�

.

I' 1lini tr an sfo rma ram-se
S juros sao pagos ou capíta iz ados semestralmente

em 'I objeto de desprezo A economia é a base da prosperidade
e aversão". Deposite as suas economias noO jornal conclue com BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S Aum apelo aos soldados .

brasileiros at ualm en te H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15
na Italia, dizendo: "A I- Sab'ados: Das 9 ás 11,nO

JARAGUÁ DO SUL

Banco Industria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E RE�L1ZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

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

Matriz: I T A J A Í

PIT.DLIIR
111111:011

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNI:CO CAPILAR

POR EXCElÊNCIA

::!:�}
••••••••••••

� ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :..;;.,:..••",•••• -I ��:::: Material Escolar

tem sempre em stak
LIVRARIA AVENIDA

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS
t UMA DOENÇA ."Avl••IMA
MUITO I'IrRIGlOSA PARA A FA
MILIA E ,.A!'lA A RAÇA. COMO
UM .OM AUXIUA" NO TRATA-

I
MIDfTODDR .RANDE !'LA.ELO

.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183 uu o

J A R A G U Á I ultBlI111:mHlulif!1::::�·b..""..""..ov::r•••••v::;-r. te eWe .Te .�. e·e :ee"••Te:. te .�.e·e:.:••*te te:.:••0••Te •..-::r•••• :. e·e .t?::: A .(FIUa R APRDENTA ao.
IN.ÚM__NA" TAl. C:ONO,

IlU!UNATI....
I!SCRÓFIJLAe
nPlNHAS

P1STULAII
ÚLCEMJa
_NAII

I'IDtIDAS

.AIIITItOll

MANCHAS

1-----------------------------------------
Dp. Lúcio Coppêa

ADVOGADO
P�trocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba-
1�lsta. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislaçãos��re estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, Te

ttflcaçã9 de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da

comarca de residencia.
Residência: J O I N V I L L E • Rua 0110 Boeh,m N. 210 - Fone 333.

..EUIII DE NOGUEIRA"
CONHalCI_ H1. .1 ANOS

VIIN__ _ T6DA PARTI!: •

3 %

�,

AS:Pf.idO e "'IJal- A F. E. B .. no Front
grJl ICO res.-

, tado
O Sr. Manoel Candido da

Silva, residente no municipio
de D. Pedrito, onde possue
importante estabelecimento
de criação e onde é muito
conceituado e conhecido, as"
sim se expr ... ssa sobre as

maravilhosas propriedades cu

rativas do PEITOLZAL DE
ANGICO PELOTENSE, pei
toral esse que sempre tem
em sua casa.

Soldados expedicionarios brasileiros quando
completavam os preparativos para entrar em

ação contra os nazistas no norte da Italía..
(Foto da Inter-Americana)

•

CALOPRESO & cu.

"CORRflO �O POVO"
Ave. Getulio Vargas . 350
Telefone N' 39 - C. Postol, 19

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

DIR. RESPONSAVEL
A R T U R M Ü L LER

REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

DIR. COM ERCIAIS

WALDEMAR GRUBBA
LEOPOLDO REINER

Fabrica de Aguardente,.. .

Estrada Bananal (antiga cervejaria de G. WALTER)
.JJARAGIDA DO §IDL

Compramos qualquer quantidade de

cana e melado, aos melhores preços.
,

�@@@@�@§�@jg�_�_@!@II!!1I!iI>.!II8�_�@I!I!�

Dr. Alvaro Batalha - lVIÉDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

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

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-"RAIOS X-

Dh'ctol' Médico do Hospital "São Jesé "

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
�_@§@§_@§@8@1lil111§iB@§8§II@§� ����

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.
Matriz: .JOINVILLE

,(Sob Administração do Governo Federal)

.A.A A Df811A I>II�IM.Â IIIEGIIIIA
1.I.,nrlll.� IM IIWe.11 �

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. I

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

Artlig(Ü)§ IE�etrlic(Ü)§ �21r21 o lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDEL�S.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderã com presteza a qualquer

pedido de instalação de luz e força.

BAR.-'RJIE@1IrAUH.AN1IrJIE
Refeições á qualquer hora
------ - Banhos quentes e frios - chuveiro -

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 21 de Outubro de 1944

Prefeitupa -Municipal de Japaguá do Sul
Balancet.e da RECEITA ORÇAMENTARIA, referent.e ao mês de Set.embro de 1944

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

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaregué do Sul, 30 de ôefembro de 1944.
ALFREDO MOSER - Contador Visto: LEÓNIDAS C. HERBSTER - Prefeito

Receita Ordinéria
Tributária

a) Impostos
O 11 1 Imposto Territorial
O 12 1 Imposto Predial
.o 17 3 Imposto ôôbre lndustrtes e Profissões
.o 18 3 Imposto de Licença
.o 25 2 Imp. sôbre Exploração Agrícola e lndustrial
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 Caplraes

Receita Diversas
4 12 O Receita de Cemíterios

Receita Extreordlnaria
6 12 .o Cobrança da Divida Ativa
6 20 O Contribuições Diversas
6 21 o Multas
6 23 o Eventuais

•

Soma Cr$
Saldo Dlsponlvel do Exercicio de 1943,

2.983,00 228,00 3.211,00 3.000,00
6.153,90 401,40 6.555,30 7.500,00
9.623,50 23,00 9.646,50 9.500,00

200,00
1.050,80 1.050,80 800,00

7.15õ,00 254,00 7.407,00 8.000,00
,

5.996,90 250,80
-

6.247,70 2.000,00
1.100,00

5.089,80 502,60 5.592,40 4.000,00
1.617,10 302,00 1.979,10 300,00

500.134,50 95.426,70 595561,20 533.917,90 550.000,00
84.0,28,50
679.589,70

24.190,90 24.190,90 24.290,10 22.000,00
38.826,60 92,40 38.919,00 66.501,30 61.600,00
91.071,30 86.060,80 117,132,10 178130,10 143.000,00
158.927,60 5.174,30 164.101,90 115.156,40 158.400,00
145.895,40 1.986,70 147.882,10 149.840,00 125.400,00
1.494,70 150,70 1.645,40 3.400,00

e-s e-s e-s Cr� e-s

. Despeza Orçamentarla

prevista

rrefeRt1illra M1illll1lRCR]Dai dle
JJarasuã d!(()) §lillR

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
29. de Agosto de 1944.

7697 - Pastor Ricardo Hazs, Americano, requer
transf. imposto de· uma aranha e carroça de um anl
mal, vendida pare fóra do do municipio, como requr.

.

7696 - Leopoldo ôrahnke, brasileiro, requer
transf. imposto terreno vendido á Walter Drews, com
área 41250 mt2. estrada Rio da Luz, como requer .

7699-Germano Voigt, brasileiro, requer transf.
imposto -terreno vendido á Ervino Harnemann com
29.110 mt2. estrada Rib. Pedras, como requer.

7698-Germano Voigt, braslleíro, requer transf.
imposto terreno vendido á Elza Meyer, área 84.580
mt2. esrr. Rib. Pedras, corno requer.

7693-AIvino Kreisig, brasileiro, requer traust.
imposto terreno vendido à Irmãos Wolf, área 1 MO
mt2. esrr, Iaragué Alto, como requer. •

7694--Herbert Marquardr, brasileiro, requer rrans
ferencía imposto terreno adquirido de Augusto Bahr,
com área de 193.475 mtã, sito a estrada Jararaca,
como requer,

7695-AIbrecht Gumz, brasileiro, requer trens
ferencia imposto terreno vendido á Alfredo Drews,
com área de 93.750 mt2. a estrada Rio da Luz, co
rno requer.

7692-Albrecht Gumz brasileiro, requer trens
ferencia imposto de terreno vendido á Walter Drews,
com área de 52.500 mt2. sito a estrada Rio da Luz,
como requer.

I 7689- OUo Henschel, brasileiro requer .Iícençe
pare negociar como ambulante de produto de lettel
nios neste municipio. Como requer.

1702-Will i Huhn, brasileiro requer 'licença para
construir um mausoleu na sepultura de Lia Huhn,
inhumada Cemitério Municipal de Corupá, conforme
inscrição apresentada. Como requer.

1704- Guilherme Beseke, brasileiro requer
transf. imposto terreno adquirido de Alevandre Pi
nheíro, area de 179.000 mt2 sito a estrada Morro do
Boi. Como requer.

1703 - Emilio Lenz, brasileiro requer transf. im
posto terreno vendido a Oscor Fietz, area 109.469
mt2 esr. R. Paulo. Como requer.

Dio 31-8-44
1713-RodoIfo Becker, brasileiro requer transf.

imposto terreno vendido Artur Mathias, área 50.000
mts. esr, Tres Rio Sul, Como requer. ,

7714-Vicente de Souza, brasileiro requer
transf. imposto terreno adquirido em Hasta Pública,
área 13.000 mt2. pertencente á Thomaz de Góes.
Como requer.

7690-Arnoldo Hass brasileiro requer licença
pera executar pintura externa em sua casa n. 227, a
rua CeI. P. G. Oliveira. Como requer.

Dia 31 8-44
1711-Walter Schuhmacher, brasileiro requer li

cença pare estabelecer-se com uma fabrica de ta
mancos, nesre munlcipío, nesta cidade. Como requer.

1710-- Fabril Harneck Ltda., firme brasileira,
requer licença para estabelecer-se com uma fabrica
de aguardente nesre municio, sito em Ilha da Fi
gueira. Como requer.

Dia 18-9-4�

anterior do mês I tot a I I e�penha�alate o mes

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

Código
Local '

Titulos

o Administração Geral
o 2 Governo
o 20 Pessoal Fixo
o 20 1 8ubsidi'o ao Prefeito
o 20 2 Representação ao mesmo
o 22 Material Permanente
o 22 1 Aquisição de Veículos, moveis e utensllíos
o 23 � Material de Consumo
o 23 1 Aquisição de combustivel para autornovel
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 edmlnlsrrativas
o 24 3 Dlarías ai Prefeito quando a serv. fora dIMun
o 4 Administração Superior
o 40 Pe:ssoal 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 expediente
o 44 5 Assinatura de jornais oficiais
o 7 Serviços Técnicos e Especlalisados
o 70 Pessoal Fixe
o 70 1 Contador - Padrão L
o 70 2 Almoxarife - Padrão F
o 70 3 Agente Municipal de Estatlstica Padrão I
o 73 Material de Consumo
o 13 1 Livros e Impressos
o 74 Despesas Diversas
o 74 1 Desp. dI rransp, de func. quando em serviço
o 74 2 Diárias a func. em viagem a serviço
o 74 3 Diárias e transportes ao interior do Munici

pio do Agente de Esrarlstica
Serviços Diversos
Pessoal Fixo

Motoristas - 3 a Cr$ p.600,00 - Padrão Del
idem auxiliar a Cr$ 3.000,.00 - Padrão C

o 90 2 Porteiro - Continuo - Padrão D
o 94

-

Despesas Diversas
o 94 1 ôerv, de limpeza da Prefeitura e Intendencía
1 Exação e Flscaliseção Financeira
t 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 Quebras ao Tesoureiro
1 11 Pessoal Verlevel
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 Fiscalização

o 9
o 9cí
o 90

(continua no prox. num.)

Cr$ e-s e-s

1765-Fiorelo Bresani, brasileiro requer baixa
de imposto de uma oficina de ferreiro sito a estrada
Rib. do Norte. Como requer.

1766- - Willy Kamsehen. brasileiro requer trens
ferencia imposto de um engenho, vendido a Augusto
Hackbardr, sito a estrada Jaraguá Alto. Como requer.

17M-Carlos Mayer, brasileiro requer licença
para estabelecer-se com uma tamancaria .a rua Pre
sidente Epíreclo Pessoa. Como requer.

175t-Artur Eggert, brasileiro requer licença
para mandar demolir um rancho sito ii rua Rio

300,00 Branco Como requer.
500,00 1753-Riçardo Roeder, brasileiro �requer licença

para construir uma casa de alvenaria de tijolos, com
350,00 dimensões de 19x25 e 12x12, destinada a casa co

mercial sito a estrada Riô do Cerro, zona rural.
Como requer.

I 1762-Bertoldo Hort, brasíleíró requer rransfe-
8,500,00 1.008,30 9.508,30 9.808.30 13.800,00 rencia imposto de terreno com area de 3.953 mt2. a
2.400,00 300,00, 2.700.00 2.700,00 3.600,00 estrada Nova Retorcida, vendido á Max Koegler.

Como requer.
7761 - Wladíslau Wezenowski brasileiro requer

rransferencla imposto de terreno vendido aCeslau
Winiewski, com area de 1'0.000 mt2. sito a estrada
Poço da Antas. Como requer.

-

,

650,00 5.850,00 5.850,00 7.800,00 1760-Leopoldo Voltolini, brasileiro requer trens
400.00 3.200,00 3.600,00 4.800,00 ferencia imposto de terreno vendido a Paulo ôchu-

chardr, com area de 130.000 rnt2. sito estrada ôchu
berr Domo requer.

1759-L�opoldo Volrolinl, brasileiro requer
rransferencia imposto de terreno vendido a Walde-

3.298,80 6.000,00 mar Gregolewski, com area de 130.090 rnt2 sito a
estrada Schubert. Como requer.

2!ooo,00 2.000,00 1758-João Emrnendoerfer, brasileiro requer
. I transferencia imposto de um terreno vendido a Em-
800,00 oreza Auto Viação Catarlnense S. A, com área de

1.954 mt2. sito a Avenida Getulio Vargas -edificado
com um armazem de tijolos. Como requer.2.991,10 320,60 3.311,7o 3.422,80 4.800,00 Secretaría da Prefeitura Municil?al de JaraguéÍ

64.212,50 7'.317,50 71.530,00 76.103,60 122.190,00 do 'Sul, em 18/9/44.
.

LUIZ GOMES - Secretário

e-s e-s

3.600,00 450,00 4.050,00 4.050,00

332,00 M2,00 332,00

40,4040,40 40,40

3.095,70

247,20
2.800,00

150,00
550,00

3.095,70, 3.988,80

397,20 397,20
3.350,00 3.350,00

6.000,00 750,00 6.750,0'0 6.750,00

4.414,90 4.414,90 5.269,90

442,50
290,70
279,80

1.200,00

442,50
307,20
343,40

1.200,00

442,50
311,60
543,40

2.700,00

16,50
65,60

5.600,00
3.1M,30
4.550,00

6.300,00
3.5M,30
5.t50,00

6;300,00
3.535,30
5.150,00

700,00
400,00
600,00

500,00 500,00 500,00

75,00
205,00

75,00
215,00

75,00
225,0010,00

120,00 135,00 135,0015,00

480,00 60,00 540,00 540,00',

5.200,00
2.Roo,00

260,,00 32,50 292,50 292,50

2.298,80 2.798,80500,00

2.000,00 .2.000,00

356,10 697,10 697,10

10.800,00
5.400,00

5.000,00

3.000,00

6.000,00

500,00
4.500,00

9.000,00

5.500,00

500,00
850,00
800,00

3.600,00
100,00

8.400,00
4.800,00
6.600,00

500,00

1.200,00

390,00
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ANO XXVI

Telefone N. 39

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

Catarinerises

Bola ao Cesto Diversos � ...

No jogo realizado sa
bado ultimo entre o Bae
pendi e o Guarani, este
de Ioinvílle, venceu o se-:

gundo pelo elevado esco
re de 38-12.

No jogo entre o Bae
pendi e Riachuelo, venceu
aquele por 4 a 2 TORRE E I F F E LI
Foram os seguintes os

resultados dos jogos do
campeonato brasileiro, no

ultimo domingo: -

Minas Geraes 2 X Es
tado do Rio O.
Pará 2 X Ceará 1.

No primeiro encontro Baia 2 x Pernambuco 1
entre os selecionados No Rio o Vasco venceu
catarinense e paranaense, o Botafogo por 1 a O, e
venceu este pelo apertado o Flamengo o Bangú por
escore de 2 - 1. 6 a 1.
O juiz foi o sr. Artur Em Ioínvílle o Caxias

Cidrin, cuja atuação foi

I
abateu o Afonso Pena

parcial, prejudicando a por 2 a 1.
I ,

vitoria dos catarinenses,
pois lhes anulou um tento.
A renda foi de Cr$ ...

52.594,00.
O segundo jogo terá

lugar amanhã. São os seguintes os

••II!!�r--
atletas catarinenses ins
critos pare o campeonato
brasileiro de atletismo :
Eugenio Valter, Hercí-

Iio Nazario, Osvaldo 'Sil
va Husadel, Francisco de
Assis Guimarães e Paulo
Scheidmanrel,
As provas de que par-

x

Paranaenses

ticiparão são os seguintes:
Decatlo: Eugenio Valter
Corrida de 100 e 200

rnerros: Hercilio Nazarío
e Osvaldo S. Husadel.
Corrida de 5 e 10 mil

metros: Francisco de As
sis Guimarães.

.

Arremesso de dardo:
Paulo Scheidmantel e

Eugenio Valter.
Arremesso de disco ê

salte em altura: Eugenio
Valter,
S a I t o em extensão:

Hercilio Nazario.
Revezamente 4 X 100:

Hercilio Nazarlo, Osvaldo
Husadel, Paulo Scheid
mantel e Eugenio Valter .

Atlétas
catarinenses

CILJb A,imoré
I

Tivemos conhecimento
quando já estava ímpres
se a re. pagina desta fo
lha, onde dernos o pro
grama das homenagens
ao sr, Interventor Federal,
de que o orador da inau
guração do retrato de
S. Excia. no Club Aimo
ré, será o nOS50 presado
amigo Dr. Priamo Ferrei
ra do Amaral e Silva.

perdas
f. E. B.

da

Os habitantes de

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Ass. Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul

- CONVITE ..

A Diretoría da Associação Comercial e Indus
trial de Iaragué do Sul tem o máximo prazer em
convidar as autoridades locaes, os comerciantes e
industriaes bem como o povo em geral, desta cida
de, para comparecerem á solenidade da pósse da
nova diretoría desta entidade, eleita em assembleia
de 8 do corrente, para o periodo social 1944(1945.

A sessão se realizará no Salão Buhr, ás 20
horas e trinta minutos de _DO do corrente. DIA DO
EMPREGADO NO COMERCIO.

Dêsde já se agradece a presença de todos.
Jaraguá do Sul, 19 de Outubro de 1944.

,

A DIRETORfA

Primeiro rL���i;11 JHnloersé/os I
os nossos �� �� Erico Junker

Parada de onibus --' Por Festejou a 16 do 'cor-econto da la. pag.) portaria do dr. delegado rente sua data natalicialhos que os nossos' não auxiliar de olícíp I Ia, a o snr. Erico Junker, di-tem, é falta de carinho a tí d di 23 dP r Ir o Ia o cor- retor-gerente da Empre-para a petizada pobre rente, todos os onibus za de Transportes Fren-do Brasil. deverão observar em- zel S. A. desta cidade.Pela nossa Patria - aio- b d barque e esem arque Correio do Povo, em-ra, milhares e milhares de a age' op ss Ir s na nova bora tardiamente, envia-de patricios nunca ví- estação rodoviaria. , lhe muitas felicidades.ram um par de sapatos Corltinua sendo na
por não os poderem Rua CeI. Emilio Jourdan - A 18 do andante,adquirir. o ponto de estaciona- defluiu a passagem aní-
Aqui mesmo, nest€' mento, para os automo- versária da snra. Paula

farto Jaraguá do Sul, veis de praça. Stahl Rubini, esposa do
onde cada pai tem mais

fluml"nao"a-o Pnbllea _, A
snr. Horacio Rubini, re-

meios para comprar essa v \I sidente em Rio Cerro. Um comunicado de
peça para seus filhos, Empresul acaba de co-

- Dia 20 do fluente, hontem, do sr. Ministroja ouvimos dizer que locar na Avenida Getu- comemorou seu natalí- da Guerra comunica quecreanças houve, que deí- lio Vargas os seus no- cio asna. Rosalia Airo- de acordo com a ultima
xaram de tomar parte vos postes para a ilumi- so, esposa do sr. Prof. informação da frentede ba
no desfile do Dia da nação daquela via pu- Luiz Airoso. talha, as baixas do nossoPatria, por não possui- blica.

- Hoje festejará seu glorioso exercito, foram
rem calçado. São postes de címen- natalicio o menino Wal- apenas de 8, cujas Iarní- -------------------------.---Ha brasileiros, que to armado, elegantes, ter, filho do snr. Ten. lías' já foram avisadas. ���I'ötr� GI'�I'I

BENTO e HELENA
nascem, vão para a es- que dão belissimo aspe- Leonidas C. Herbster. ZACKO
cola com o germen do to, vindo assim, os díre-

_ Tambem hoje de-
\

Ele, brasileiro, solteiro,amarelão por não terem tores dessa e m p r e z a flui a data natalicia da Silvia, filha do nosso operário, domiciliado e
sapatos, fazem-se ho- concorrer para o embe- snra. Aracy M. Neitzel, amigo e leitor sr. Alberto Artur Müller, Oficial do Re- residente neste distrito,I t d gisto Civil do i», Distrito da

I R"mens, e vão receber .o ezamen o a nos s a esposa do sr. Bertoldo Roessle e do menino Gomarca de Jaraguá do Sul. no ugar "Nereu amos,primeiro par de calça- principal rua, ficando Neitzel, residente em Sebastião, filho do snr. Estado de Santa Catarina, Brasil, sendo filho legitimo de
do .no exercito, quando em harmonia com a es-: Blumenau e filha do sr. Luiz G. Airoso, proles- Salvador Bento e de Ver-

t
-

f
.. Faz saber que compareceramchamados a cumprir açao erroviana e a Artur Müller, diretor sor em a Estrada Jara- no cartório exibindo os documen- ginia Bento.

seus deveres militares. rodoviaria que ali foram desta folha. guá, tos exigidos pela lei afim de se Ela', brasileira, solteira,
Depois disso, digam se construidas.

_ A efemeride de .
habilitarem para casar-se: domestica. domiciliada e

temos ou não razão, eI? Viajantes _ Para o Rio amanhã, marca a data residente nesta cidade de
apelar para que d�dI- de Janeiro, onde foram aniversária da menina S. E. e Diversões EDITAL N. 1.425 de 17 Iaragué do Sul, sendo fi-
q�emos aquela sublIm.e assistir a declaração -de

TU PI'NA'MBA
de Outubro de 1944. Iha legitima de João oi-

vIr�ude da, c�rld3:de prI-1 aspirante da reserva do ._________
LOUIZ S A L Ti A D O R rokar Zacko e Eliza Lo-

melro no. Interior da exercito de seus dois pes Lima.
nossa Patrla.· , filhos, viajaram 'o sr. dr. Realiza-se hoje, no dA U mesma, como o con- E para que chegue ao conhertur rano de Carva- Salão Waldemar Rau, o .

Ijunto mUSICa que o cimento de todos mandei passar olho e suas exmas. sen- primeiro baile social da abrilhantará, é de pre- presente edital que será publicadohora e filha. recem-fundada socíeda- ver-sé uma grande aní- pela imprensa e em cartório onde'
- Do Rio, onde fora de acima. será afixado durante 15 dias.

.

ít mação no mesmo. Si alguem souber de algumem VISI a a seus proge- Dado já ao grande nu- «Correio do Povo», impedimento, acuse-o para osnitores, voltou O sr. Cle- 'mero de associàdos e agradece o convite en- fins legais.menceau do Amaral e tambem daqueles que viado e se fará repre- ARTUR MÜLLER, OficialSilva, inspetor do ensino desejam fazer parte da sentar.municipal. -----------'----------------,--------------.-----------------
BAR Rodoviario - Jà esta'
em pleno funcionamento
o bar que o sr. Claudio
Stulzer instalou no edifi
cio rodoviário, tendo
alem das bebidas um

completo serviço de
restaurante, ao par de
uma otima instalação.
Chamamos a atenção

para o anuncio respetivo,

Paris dão vivas aos

soldados íranceses

e norte-americanos

que desfilam pela

cidade, após a li-

bertação de Paris 'o

do jugo nazista.

(Foto Inter-Amerí

cana)

o SABÃO
...........................................................1 ..

"t>-Y>f..O V/RGt;,) �DA� �
(�WETZEt INDUSTRIAL'
JOINVILLE "Virgem Especlclldude"

da CIA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada) srz..ßÃ� 'i/RetA-,
. ".

ESPECIALIDADE
recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum
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