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sas livres, mais de 800
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiõiõiiiiiiiiiiiiiiii';''';���iiiiiiiiiiiiiiiii��'�'� jesuitas foram chamados

para se incorporaaem
ás forças francesas em

todos os postos, nas for
ças armadas de terra,
mar e ar, logo que a

Lu _ Alemanha iniciou a guer
ra mundial de 1939.
Desse total de religio
sos, 21 morreram em

ação, 220 foram captu
rados e enviados para a

Alemanha em 1940, dos
quais cerca de 20 con

inclusiue das que, já li- ram que estão sendo to- seguiram escapar e com
cenciadas, mas ainda madas medidas urgentes os recursos fornecidos
não estejam em constru- para estancar a vielen- pelas autoridades navais
ção e em funcionamento. ta arremetida. britanicas, passar á In-

Na frente italiana, o glaterra. Os restantesxxxxxx 8 '. exercito inglez, de- que chegaram á Alema-
No dia 11 registrou-se pois de pequeno recuo, nba, foram postos a tra

grande desastre na Re- iniciou nova ofensiva, balbar nos campos, nas
de de Viacão Paraná-S. não somente retomando fabricas e na construção

'

Catarina, entre as esta- as posições perdidas, co- de estradas. Porém as

ções de Rio Negro e mo avancando cerca de dificuldades em :que de
Roseira. Seguia o ex- 15 quilómetros alem de sempenbavam as suas

presso para Curitiba, Faenza. funções de verdadeiros
quando a locomotiva e As aviações aliadas, escravos de Hitler con
um carro gaiola desliga inclusive a brasileira, tríbuíu para que muitos
ram-se do restante da continuam a atacar día- deles não sobrevivessem.
composição. Os freios riamente as posições I Não obstante a sua con
entraram em execução, in!migas, e os pontos vi- díção de prisioneiros
e tres carros de passa- talS e os entroncamen- esses jesuitas jamais
geiros comprimiram-se tos das estradas. deixaram de desempe
uns contra os outros. Cessou a luta na ilha nhar as suas obrigações
Passados os momentos de Laite, no arquipelago religiosas, consolando os

de confusão e chegados das Filipinas,' pois os' seus proprios compa
os socorros, verificou-se nipões ou fugiram ou to- nheiros de infortunio e

terem perecido 3 pesso- ram feitos prisioneiros. os demais prisioneiros
as e estarem outras 16 que com eles foram pos-
feridas. xxxxxx tes a trabalhar nos cam

pos de concentração e
nas usinas de guerra da
da máquínaría bélica na

zista.

xxxxxx

[xl�riDr

Contra a Inílaçäo e

exploração

Diretor:

Resolvendo
problema

Revista Sen1analNatais de Sangue
•

..

Mais um Natal de sangue. O sexto que
assistimos, desolados, consternados, a vista
dos sofrimentos e das desditas de uma huma
nidade que se debate ante a fatalidade de
uma guerra sem treguas.

Os culpados pela tragedia mundial
sentirão remorços forçosamente no aconchego
de seus lares confortaveis, aquecidos, sim
porque eles espiarão a condenação dos seus
crimes somente depois' de saciada toda a sede
de sangue que lhes acometeu a sua destina
ção diabólica.

Paradoxalmente, festejamos a festa da
Paz, por excelência, o Natal, e isto pela sexta
vez consecutiva, com o maior festim digno de
Tântalo, que tem noticia a historia da huma-
'nldade.

'

E não sabemos quando será o fim do
crime coletivo. A inépcia, o descaso, pelos
sofrimentos, pelo sacrificio de vidas, campeiam
pelo mundo, como si fosse esta a solução pa-
ra todos os problemas atuais. '

O sacrificio de tantos herois mortos
em holocausto á liberdade, está a exigir maior
cautela no emprego de vidas humanas como

maquinas de destruição e de morte.
Urge agir cautelosamente, pondo de

lado ou suprimindo, o que seria melhor tudo
o que não seja amor ao proximo, respeito á
liberdade, culto ao direito e á justiça, para
que não tenhamos mais de assistir irremedia
velmente outros tantos Natais de sangue.

M.T.

o avan\,o alemão na BelgieR e

xemburgo - Condecorado por ato
de bravura to' Cabo Marcilio Di.as

OUTRAS NOTICIAS

xxxxxx

Inl�riDr
Foi aberto o credito

de dois milhões de cru
zeiros para atender as

despezas com o prosse
guimento da construção
da ferrovia Rio Negro
Bento Gonçalves, a car

go do 2' Batalhão Rodo
viario.

xxxxxx

Foi nomeado e já 'to
mou posse do cargo'; 'de
Chefe do Estado Maior
do Exercito, o General
Cristovão Barcellos.

Todos sabem dos gra
ves problemas que as
nossas principais cida
des tinham a resolver:
"agua e esgoto".
Um depende do outro,

e, tambem, de grande
emprego de capital, que,
por si, as entidades não
podem arcar. Do sr. João Batista Por portaria do snr.

,

O governo do Estado, Pereira, ilustre diretor Presidente da Comissão
sob a sabia orientação da Imprensa Oficial, re- de Abastecimento a a
do snr. Interventor Ne- cebe!l nosso diretor o bertura de qualq�er no
reu Ramos, acaba de seguinte telegrama: vo açougue depende de
prestar as populações «Fpolis, 10-Muito me I previa autorização da
das cidades de Floriano- penboraram elogiosas re- quela Comissão.
polis, Itajaí, Joinville, ierencías a Imprensa
Rio do Sul, São Francis- Oficial, estampadas no

co do Sul, Laguna, Tu- numero dia 16 deste mês
barão, Lages e Blume- desse prestigioso jornal.
nau, esse grandioso ser" Atenciosas Saudações.»
viço, resolvendo o pro-
blema que as afligia
ás respectivas prefeitu-
ras.

Aprovado pelo snr.
Presidente da Republica,
acaba de ser firmado em

Florianopolis o contrato
entre a Companhia Sul
America de Capitaliza
ção S/A., o Governo do
Estado e a Companbia
Auxiliar 'de Servicos de
Administração, esta co
mo construtora, que abre
o credito de trinta 'e
seis milhões de cruzei
ros, para as obras de Iagua e esgoto nas cida
des referidas.
Os serviços pertence

rão ao Estado, durante
15.. anos, isto é, até estar
pago o debito, passando
depois para os munici
pios.

.

O ato realizado em

palacio, -teve a presença
das autoridades, prefei
tos dos municipios, ínte
ressados e representan
t_» de todas as classes
�ciais, tendo o snr. In- t

terventor recebido de
monstrações de apreço,
por ter levado a bom
termo tal operação.

O Instituto Nacional
do Pinho. em uma de
suas ultimas reumoes,
tomou as reguintes re

soluções: fazer maior
restrição na produção
de madeiras de pinho
na zona Sul do paiz: fi
xar preços nos merca
dos controladores de
exportação; regulamen
tação do funcionamento
das fabricas de compen
sados e laminados e proi
bição de novas fabricas,
bem como proibição de
novas instalacões de fa
bricar pasta

'

mecanica,

Aurino Soares

A luta interna na Gre
cia parece estar proxi
ma do sau fim com a

vitoria das forças gover
namentais, que' estão
sendo fortemente apoia
das pelos ingleses. As
ultimas noticias não re
comendam muitos os re

beldes, que caem dia a
dí d

.

tí blí
Do discurso do snr.

Ia a sunpa Ia pu ica Getulio Vargas, na Asdevido as atrocidades
que praticam centra in- sociação Comercial de

defezos prisioneiros.
São Paulo, extraímos os

xxxxxx seguintes trechos:

Com a mais alta con- «O governo do Brasil
decoração americana o está e continuará empe
general Mark W.' Clark, nhado em proporcionar
comandante em cbefe aos "homens de negocio,
das forças aliadas na á industria e á lavoura,Enquanto os aliados Italia, brindou o cabo largas oportunidades padiscutiam questões poli- brasileiro Mareilio Dias, ra trabalhar de maneira

ticas e contendas inter- natural de São Paulo, proveitosa. fortalecendo
nas dos paizes liberta-

por ato de bravura. ao mesmo tempo a es-
dos ao jugo nazista, os

xxxxxx trutura economica geral.alemães reorganizaram No mês de Novembro E nessas disposições e
cerca de 15 divisões de os americanos tiveram com esse objetivo faci
infantaria, umas 5 encou- na Europa 55.775 baixas, litará a entrada no paísraçadas e com forte elevando-se o total a de capitais e elementos
apoio da aviação e bom- 258124 d

.

d' humanos que queirambas voadores, [ogaram-se]
' epois a Inva-

são. incorporar-se á comuni-
a uma aventurosa oíen- dade nacional em condi-
siva, que inicialmente -t------'----- ções de uma rapída e

Ilhes está dando vanta- LXDOSitÜO �e Pinturas completa íntegração.»
gemo «Quando há manobrasOs ataques alemães Com a presença das
.

BI' autoridades locais, teve
de especulação, quando

Irromperam na e gica
I os preços perdem o seu

e Luxemburgo, sendo ugar na tarde de 15 do significado através dos
que, naquele paiz, já a- corrente, a abertura da b

d 50 exposição de pinturas do açam arcadores, todo o
vançaram cerca e

H K corpo economíco do paísquilometros. sr. . opmann. sofre, translorrcando em
Até encerrarmos esta O ato teve lugar as .

1
noticia a ofensiva ger- 16 boras, tendo o snr. SII?-P es ap�re:�lC!a o pro-

'

manica ainda não tinha Clemenceau do Amaral prlo l�cro índívidual. A

sido contida, mas, de- e Silva em breves pala- i ínílação, a queda do

clarações dos chefes vras agradecido em no-
I cons!lmo, os sucedaneos

militares aliados, assegu- me daquele artista, o
- sao males decorren-

comparecimento do mun-
tes dessas manobras.

do oficial áquele certa- �udados p�r força �as
mem.

' Clrcunstanc�as os ha'�)l.to.s
A exposição que tem

dos consumidores, dilícíl
sido visitadissima tem O? raramente, será pos
recebido os mais francos � recupera-los.»
aplausos, não só pelos O Preceito do Dia
dotes artisticos do pintor A CARIE DENTARIA
como pelos assuntos es- A principal causa dos dentes

colhidos, entre os quais estragados ou cariados é a ali-

Paisagens brasileiras e' mentação pobre em cálcio, fós
foro e vitamina D.' Corrigir a

uma bem apanbada re- alimentação defeituosa é o pri
produção do rio Itapocú meiro passo para evitar a cárie
na ultima enchente. dos den.tes.
A K I Proteja seus dentes comendo,O snr

.. opmann, nos- entre outros alimentos, leite,
sos cumprimentos. ovos, verduras e frutas. SNES.

xxxxxx

O sr. Coordenador da
Mobilização Economica
nomeou o sr, Nelson Per
nandes para delegado
daquele departamento,
junto ás chefias da Es
trada de Ferro São Pau
lo-Rio Grande e Soroca
bana. para regularizar o

traíego entre
.
as duas

vias e dar melhor ex

pansão ao transporte das
mercadorias.

um

PELO ESTADO

Do Dr. Gustavo Neves
ilustre diretor do Depar
tamento Estadual de Im-

.

Vitimado por pertinaz enfermidade que
o vinha cruciando já muitos anos, faleceu na

madrugada de 17 do corrente em Joiville
A· S

' ,

o snr. urmo oares.
Nenhum nome na imprensa catarinen

se era tão conhecido como o do falecido di
retor da "A Noticia"

É que ele er� um batalbador infatiga
vel pelo seu jornal, que soube elevar ao pla
!lo d?s principais orgãos de publicidade no
ínteríor,

Éra infatigável!
Não havia dificuldades que não se re

solvessem pelo seu [omal, e, abnegadamente
por ele. morreu, pois sabia perfeitamente que,
se continuasse a trabalhar, seus dias estavam
contados.

Mas o fanatismo que tinha pelo jornal
que .fundo�, e soube levar para satisfação do
publico leitor, o levaram a rrocar a vida por
ele.

Todos sentiram a sua morte, e tambem
nós, que aqui expressamos a sua exma. se
nbora, e aos nossos colegas da "A NOTICIA"
os nossos sentimentos de profundo pezar.

prensa e Propaganda,
recebemos o seguinte
telegrama: Fpolis, 22-
"Agradecendo amistosa
cooperação prestada du
rante ano que se finda,
quero formular-vos votos
boas festas e feliz ano
novo".
Muito agradecemos es

ses cumprimentos e vo
tos de felicidades que,
prazeirosamente retribui
mos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO _\I�.; s..\..... ��gUá do Sul, 24 de Dezembro de 1944------------------------�, .

o Dout.or Ary Pereira Oliveira Juiz
de Direi t.o da comarca de Jaraguá do Sul,Estado de Sant.a Cat.arina, Brasil, na
forma da Le

ä

, et.c.
FAZ SABER aos que o presente edital, virem,

ou dele conhecimento tiverem, ou tnreressar possa,
que, perante êste juizo e cartorio do Escrivão queêsre subscreve, está se processando a revogação da
procuração passada por Oscar Schneider e sua mu
lher Una Schneider, residentes e domiciliados nesta
cidade, procuração essa lavrada em notes do Tabe
lião Mário Tavares da Cunha Mello, desta comarca,
aos 11 de Novembro de 1940, no livro n=. 14, a fls.
179, a favor de Rudolfo Iacobsen, brasileiro, casado
farmaceutico, residente em Blumenau, nesre Estado, á
rua S. Paulo s/n., tudo de conformidade com a perl
ção, despacho e termo de revogação que vão abai
xo transcritos: - PETIÇAO INICIAS: - Exmo.
ônr. juiz de Direito da comarca de jaraguá do Sul.
Dizem Oscar Schneider e sjrn. Una Schneider, bra
sileiros, proprietários, residentes nesta cidade á rua
Mal. Deodoro da Fonseca, por seu procurador bas
tante e Infrassinado que, por instrumento publicolavrado a fls. 179, do L. n». 14, do tabelião snr. Ma
rio Tavares da Cunha Mello, desta comarca, aos 11
de novembro de 1940, constltuirarn seu procurador
ao sr. RUDOLFO jACOBSEN, brasileiro casado,
farrnaceutíco, com resldencla á rua S. Paulo s/n., em
Blumenau e estabelecido com farmacia no lugar For
taleza, e ao qual conferiram «poderes especiais pare
vender, a quem lhe conviesse e pelo preço que a
justasse, um terreno edificado com uma casa de ma
terial, sito no lugar Itoupava ôecce, Municipio de
Blumenau», como tudo se vê do resperivo instru
mento por certidão anexado á esta. Não lhes convin
do, porém que o Suplicado continúe com tal manda
to, resolvem, pela presente, revogar, como ora ex
pressamenre revogam, todos os poderes que então®!@ (§)'1@) ®'r@ ®!@ conferiram ao dit� procurador. e, por isso, requerem
se digne V. Excia. mandar tomar por termo a revo
gação e da qual deverão ser notificados o snr. Ma
rio Tavares da Cunha Mello, tabelião nesta comarca,afim de que lance a competente cota em seus livros,

f
·

li e o snr, Rudolfo Iacobsen por carta precarorie. Rea rm a c I a 110 va quer-sé, finalmente, a publicação da presente pela
imprensa para conhecimento de terceiros. Feitas as

de nOBER'fO !fI. HORST notificações e publicados os editais, ne forma reque
rida, pedem, os Suplicantes, lhes sejam entregues os
euros originais, independentemente de traslado, para
que deles façam o uso que lhes convier, de acordo
com o disposto no arr. 725, do Cod. do Processo
Civil. Para os efeitos fiscais, dá-se á presebre o va
lor de Cr$ 100,00 (cem cruzelros) e segue junta a
prova do pagamento da Taxa judiciária devida. O
advogado que esta subscreve tem escrtrorio nesta
cidade á Rua Mal. Deodoro da Fonseca n". 210 e
possue o telefone nv. 54. Com uma copia desta pe
tição seguem os seguintes documentos: 1 traslado
de uma procuração lavrada a fls. 17 do L n-. 18 do
tabelião desta cfdade, sr. Mário Tavares da Cunha
Mello; 1 certidão de uma procuração lavrada a fls.
179 do L. n=. 14, do referido tabelião, 1 talão de Ta
xa judiciaria passado pela Coletoria Estadual de
Iaragué do Sul, sob nv. 434. N. T. P. Deferimento.
Iaragué do Sul, 50 de Novembro de 1944. p. p. Luiz
de Souza. Õ )/11/44. 50111/44. Coladas duas estampilhas estadoais, sendo uma de dois e uma um cruzei
ro, da taxa de saúde, devidamente inutlllsadas, A pe-Thadeu Stazak e Lady Tição retro transcrita, levou do doutor Juiz, o sezuln-Mansur. I:>

Ele, viuvo, comercian- te despacho: A; Como requer. Em 50/11/44. (ass)
te, domiciliado e resí- A. Oliveira. Termo de revogação de procuraçãoAo primeiro dia do mês de Dezembro do ano dedente em Rio Negro, Es- mil novécentos e quarenta e quatro. nesta cidade detado do Paraná, com

Iaragué do Sul, Estado de Santa Catarina, em meuquarenta e dois anos de
cartorio, aí compareceu o advogado doutor Luíz deidade, nascido em Co-
Souza, o próprio, do que -dou fé, e disse que, emc�l, municipio ?e Tuba-
nome de seus constituintes Oscar Schneider es/rnr�o, neste Est�do, em Una Schneider e nos termos de sua petição retro,vI�te e um de Junho �e que fica fazendo parre integrante dêste termo peloWII�:?;ge_�.en�os dee CdaOI:� ,�resente declara revogados expressamente, co�o efe-

.

11m s
tivarnenre revogados tem, todos os poderes que emmiro r_r:hadeu Stazak .e I data de 11 de Novembro de 1940, outorgaram aoC.a�emira Sta�ak. domí- I
snr, Rudolfo Iacobsen, brasileiro, casado, Iermaceuc�Iados e �esidentes em
tico, residente á rua S. Paulo s/n, em Blumenau, porSao Fra�Clsco do S�l. instrumento publico lavrado em notes do TabeliáoEIa, solteIra: de pro�I�- Mario Tavares da Cunha Mello, desta cidade, de Jas.ao domest�ca, domtel-
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no livroh�da. e reslde_nte neste de procuração nv. 14, a fls. 179, ficando o .referidodistrito, c�m vinte e �m Instrumente .procurator!o sern efeito algum e comoanos d� l?ade, na.sclda se não existisse dóravante. E como assim o dissen�ste dI�tl'ltO em v�nte e dou fé, foi lavrado esre termo que, lido e achado!@@!®@'i'@®'i'®@f@®t@@Y@@'í@@'í@@í@@'t@®í®@'r@)@)E' OIto de Julho. de mI! n�- conforme vai devidamente assínado pelo procurador@)- @) vecentos e vinte tres, fl- dos requerentes e pelas testemunhas Alfredo Moser..

� T lha de �acob J. Mar::.sur
e França Vosgerau, e por mim Escrivão. Eu, Ney. • ossef Asma1 Bronquite" Rouquidão, Resfriados e@). e .A�eha F. Barr?s, do-
Franco, Escrivão o subscrevi e assino. (assinados)

Ó @) micillad.os .

e reSIdentes
Ney Franco - Luiz de Souza. Testemunhas: Alfredo�. T�IlU)AS AS MOLESTIAS DO flPHRflHO R(SPIRnl 1)10 �.

neste dI�trIto. Moser - França Vosgerau." - E para que chegue aoII Corupa, 11 de dezem- conhecimento de todos, e ninguem possa em tempo

�
Encontram alivio imediato com .é:) uso do

�
bro de 1944.

algum, alegar ignorancia, se passou o presente edi-
I .. At-'resentaram O� docu- tal que será afixado ás portas do Forum, no lugarn C O In P a r a v e 1 rrentos exigidQS pela lei. de costume, e publiclldo pelo «Correio ,do Povo»,@ � Si alguem souber de aI que se edita nesta cidade. Dado e passado íJesta ci-

(@PI!I-'oraldoHogt"Oo' pololnßI"ß @1�l1�a i�f��i�e;tl�i oponha� ����md�r�a��g��odod�u�i�o n�r��c���o:i� ��a���ad�� ,U I:
_

Lo, I: a:.It: @) Lavro o presente para quatro. Eu, Ney F!"'anco, Escrivão o subscrevi. (dS-@)«)PEITORAL MAIS�O:&HE�IDO .NO BRASIL@)serafixadonol()gar do ��n���/ot�� �e����n�l,i��raq:e J��� ��. Direito". Es-

�
costume. I:>

r,::..!""r.:\\!�r.:\\!""IM:'''''r.:\\!@)r.:\\!ú=\\r.:\\!�(rn:G\\@I!�IM!�IM!�r.:i'\!� ,

® WALDE�A_R LUZ Jaraguá do Sul, 10. de Dezembro de 1944",�������� ���� J:J Escrlvao Escrivão NEY FRANCO

Goméraio e Indústria

H. JORDAN S. A.
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Endereço Telegr, ((I N DUS" m C. Postal, 75

MATRIZ

JOINVILLE S.Catarina

FILIAIS
Mafra, Conoinhas, Jaraguá do Sul - (S. Cat.)

Rio Negro e São Maleus - (Paraná)

Erva Mate
e:rn grande - escala

�2eOl
por

molhüdol
atacado

Exportação
produtos do

de
r

patz

Moveis Estofados 'Cruzeiro'

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harrnonisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitarias e salas dejantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e casinhas, divans e estrados da melhor fabricaçãotapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelho!' e colchões.
---- ACBITAMOS ENCOMBNDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVBL. ---
Exposição, vendas e escrirorio, á R. Marechal FI. Peixoto, 54f58. Fone, 45
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. :- J A R A G U Á DOS U L

EDITALEdital
De ordem do sr. Prefei

to Municipal, torno publi
co que a partir do mês
de janeiro, será iniciado
o serviço com a remoção
do lixo, na forma estabe
lecida pelo Decreto-Lei
n. 119 de 14 de Março
de 1944, regulamentado
pelo drecreto n. 57 da
mesma data.
Chamo a atenção dos

snrs. proprietarios de pre
dios e terrenos baldios
situados no perímetro
urbano, pare as exigências
constantes no referido
decreto n. 57.
Cada proprietario é o

brigado a possuir um re

cipiente coletor de lixo,
tipo padrão, cujo modêlo
encontra-se na Prefeitura
a disposição de quem o

deseje examinar.
Oportunamente será pu

blicado os dlas certos da
passagem da carroça por
derermínadas ruas da ci
dade,
Secretaria da Prefefeitura
Municipal de jaraguá do
Sul, 15 Dezembro 1944.
LUIZ GOl\1ES

Secretario

Oure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JftRAGUA
��w..®@i.®

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

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

EDITAL N. 81Ú

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FESTA INEANTIL Porque
Comprar cadernos, Ia

pís, penas, canetas, etc.,
na Tipografia Avenida?
Porque éste é a casa

especialista neste ramo e

por isso pode oferecer
vantagens em preços e

qualidade.

Clube Tupinambá pro
moverá a 26 do correu

te (2'. dia de festa) no

salão W. Rau, uma fes
ta infantil, para os filhos
de seas associados.
Alem de danças será

oferecido a petizada,
bonbons, chocolates, do
ces, refrescos etc.
A festa terá inicio as

2 horas prolongando-se
até as 7, onde após, ha
verá um sarau dançante
para os seus associados
adultos.

-------------------------------------------------------------------------------------

N. 1.255ANO XXVI jARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 24 DE Dezembro DE 1944 - sn CATARINA

o NATAL NA
A. A. BAEPENDí

Conforme vinhamos sorteio público e ao

anunciando, em nossas qual poderão concorrer

últimas edições, realizar- todos quantos ao mesmo

se-á amanhã, ás 20 ho- se tenham habilitado.
ras, no Salão Buhr, a Dado o empenho com

Festa de Natal da pres- que a diretoría está pro
tigiosa Associação Atlé- cedendo aos preparati
tica Baependi. vos da Festa de Natal
Afóra as danças, que que oferecerá aos seus

serão feitas ao ritmo do sócios e convidados po
famôso Jazz 15, de Join- de-se, dêsde já, afirmar
ville, apreciarão os srs. que, amanhã, no Salão
sócios diversas surpre- Buhr, a partir das 20
zas sendo que a parte horas, teremos uma ver

que, dêsde já, está des- dadeira «Noite Feliz.»
pertando o maximo in- O «Correio do Povo»
teresse e entusiasmo é formulando votos por
a que se refere ao sor- que o êxito da meneio
teio de um belissimo [ô- nada noitada seja real
go para caíé que Papae mente aquêle que se es

Noel, ímpossíbílítado de pera, aproveita o ense

dar Rara todos os só- jo para agradecer ao

cios do clube, houve por Presidente da Associa
bem e acertado confiar ção Atlética Baependí a

á diretoria que, por sua gentileza do convite que,
vez, a imagem e seme- para assistir dita Iestí
lhança de Pilatos, Iava- vidade, lhe dirigiu pes
rá as suas mãos num soalmente.

C_lube Tupinarnb�
Festival Infantil

De ordem do Sr. Presidente, convidamos to
dos os pais, socios deste Clube, para fazer-se
acompanhar de seus filhos ou mandarem os mes

mos, terça-feira 26 do corrente no salão Walde.
ma1- Rau, onde haverá uma festa infantil com dís
tribuição de bonbons, chocolates, doces, refres
cos etc.

A festa infantil terá inicio as 14 horas pro
longando-se até as 18, onde após haverá uma

soirée dançante para os socios adultos.

A DIRETORIA

s. E. Guarani
Esta sociedade levará

a efeito dia 25 no salão
Sohn um animado baile
social, assim como tarn
bem dia 31 o tradicional
baile de São Silvestre
e dia 10• do ano grande Idomingueira.
Todas estas festivida

des serão animadas pe
lo Jazz do sr. Arno
Müller.

S.D.Acaraí
Esta simpatica socie

dade não deixará de
brindar aos seus inurne
ros associados dia 31 do
corrente, pois oferecerá
um grande baile social
aos mesmos, baile este
que será abrilhantado
pelo exelente Jazz "Ci
gano".

A propaganda é a alma

do negocio.
ANUNCIEM NO

Correio do Povo

É UMA DOENÇA "'OUVISSli"A
MUITO "F.RlaOSA "ARA A FA

MíLIA It "A ..A A !tAÇA_ COMO
UM BOM AUXILIA" NO TRATA
M"NTO otasE a"ANOi! P'l..AaELO

USE o

A SíFILIS SE A"REBENTA 5011

INÚME__ 1"0"""A5. TAIS COMO'

!tEUMATISMe

ESCR6FUUUI
EBP'INHAIJ

FfSTUUUI
úLCIERM
IECZEMd

1"E!tIDAI!

DAItT!tO.

MANCHAI!

.. EUXIR DE NOGUEIRA '"

COHHIECIDO HÁ SI ANOS
V&NDE-SI! EM TODA "ARTE.

Acarai
CONVITE

A dire"toria "tem a subida honra de con
vidar os prezados associados e suas

�xma5. familias, para o baile social de Aparelhos de Gasogenio
SÃO SI L-VESTRE

! que levará a efe
ä

t,o em sua e éde ,: dia
31 do corren"te, abrilhan"tado pelo

"JAZZ CIGANO"

LUIZ AYROSO-Secre"tario

G!}ND� LIQUIDAçÃOEm Guaramirim rea- DURANTE de 1'. de Novt'mbro até
Iízou-se domingo ultimo 2 MESES 31 dI' Dezemltl'o do 1944
a 2a. partida entre o

Seleto F. C. e A. A. Bae-I Além dos preços baixos concede-se o desconto de

pendí, em disputa da ta- 10% sôbre as compras superiores a cr$ 100,00, du-

ça Salware. rante estes 2 meses.

r!�!!=;l=;!=!l=il!=:!=i;a;!!!l!!!i'!!i!!!i!!l!!!i7._ ;�!i!!i!!!!;=!�;�: iEi!!i!=ii=;;aE!!IE!!i!

I

d.111m a eiras mlll
_-----f@-�rm_-i!Ili1e;:.!i!iHimlMmlllllill papa constpunões Will

ÜI'lrl�l'
. y -I�I'I�I-II - aceita-se qualquer pedido - n

II Agro-IDd_uslrial Retorcida Ltda,:_ �I
::..:: RIBEIRAO GRANDE DO NORTE ::,:::

1t:�:���;;:J

Taça "Prefeitllra Municipal
de dolnvllle"

S. D. Acaraí X
Gloria F. C.

Dando início a tempo
rada pebolísrica de 1945,
a S. D. Acerat defrontar
se-á no dia 7 de Janeiro
com o forte esquadrão do
Gloria F. C. de Joinville.
Sendo que, o primeiro

jogo se realizou em [oin
ville e que resultou num

empate, será esta a 2a.

partida da melhor das três,
em disputa' do troféu,
"Prefeitura Municipal de
Ioinvllle.

Dado o valôr do qua
dro visitante, que é inte

grado por elementos de
valôr, espera-se que seja
bastante concorrido.

ATaquEs EPILÉPTICOS E NERVOSOS
� INTRANQUILIDADE, INSÔNIA

INOVO TRATAMENTO.

Não sofra mais! Há agora um tratamento mo
derno para combater os ataques nervosos ou

épilépticos e a falta de sono MARAVAL- (solu
\Ião l, calmante poderoso, providencial combi

nação de elementos opoteräpícos e vegetais, que restitue a alegria e o sossêgo.
Inicie hoje mesmo êste tratamento verdadeiramente cientifico. Não encon
trando nas farmácias e drogarias, escreva ao Deposítárío. Caixa 1874- S. Paulo.

Gran�e Torneio Seleto 1 X

Baependí ITaça Erwíno
Menegotto

Patrocinado pelo Clu
be Tupinambá, realizar
se-á domingo, 31 do cor

rente no campo do mes

mo, um importante tor
neio futebolístico em

disputa de uma taça o

ferecida pelo industrial
sr. Erwino Menegotto.
Neste torneio-que te

rá inicio as 8 horas da
manhã. tomarão parte as

firmas seguintes: Erwi
no Menegotto, Albano
Kanzler, Max Hoeplner e

Francisco Modrock.
Alem dos jogos acima,

realizar-se-á mais 2 ou

tros, entre o Vieirense X
Tupinambá e casados do
S. C. Vitoria de Corupá
X casados Clube Tupi
nambá.
A noite no Salão Wal

demar Rau será, ofere
cido um baile aos seus

associados,' abrilhantado
pelo Jazz Gadotti.

Apos uma partida bas
tante movimentada, ter
minou com a contagem
minima para ambos de
1 a 1.

SOC.· Esportiva
guarani

Convidam-se todos os

socios e suas Exmas. fa
milias para os bailes
que se realizarão nos

dias 25 e 31 do corren

te, bem como para a do
mingueira à 1. de Ja
neiro.

A DIRETORIA

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

JARAGUÁ DO SUL

Compramos qualquer quantidade - de

cana e melado, aos melhores preços.
----------------------_11

Levo ao conhecimento dos interessá
dos, que acabo de montar uma bem apa
relhada oficina para construção e reforma
de APARELHOS Og GASOGENI�, na anti
ga oficina mecânica do Sr, Julio Piazera.

JOÃO WIEST

..

PRO-CU RE
deixar seu aparelho de radio em

perfeito estado de funcionamento,
na melhor e mais aperfeiçoada

OFICINA DE CONCERTOS DE RADIOS
de Paulo Beenke

Conser-ta-se radios de qualquer
marca, máquinas de costura, e

aparelhos elétricos em geral.
JARAGUÁ DO SUL· Av. Getulio Vargas, 184

EM J01NVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DB TAUNAYj\T. 185

Erico Bruhns JorODud �O Sul
RUA. CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
DAJR-'R.E(!§j;1rA.UJRA.N1rE

Refeições á qualquer hora
------ - Banhos quentes' e frios - chuveiro -

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

Dr. Lúeio Corrêa
ADVOGADO

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

tificação 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 DUo Boehm N. 210 - Fone 333.

Anunciem neste jornal
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco lndustrla e Çomercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:QOO,00.
AGÊNCIA

..Jaraguã do Sul

Economisar 111

Sabados: Das 9 ás 11,00

��m�aHnia �aci��al a� ���urÜ� I�ira��a
AGENTES LO�AI§

A Comercial Ltda.
IARAouA DO SUL

É fácil... Basta fazer suas compras, somente
depois de certificar-se das vantagens oferecidas
pela conhecida e popular.

Casa Antônio Tobias

Liquidação Finalt Ilrat�;i1
ICASA BYLAARDT r i

Q Paraiso das S'EDAS e r blemaVd��I�in��s���e r�:ol���al,o a�i:�c��d�ro� i
-- TECIDOS FINOS - � util? Então lembre-se da fabrica de moveis de i Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O l)Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos

�
Adolf Herrn. SchlJltze

iencontrará o maior Sortimento na T" Matriz: I T A J A Í
C A S Y A que mantêm sempre em estoque mesas peraA B L A R D T

� radies, mesas pare centro de salas de visita} i
FILIAIS EM: Blumenau, Bru�que,. Florianopolis, Joinville,

cadeiras e muitos utensillos mais, o que cons-
' Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,RUA DO PRINClPE - j O I N V I L E

rirue de fato um bom presente. Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
� { Peixe, Sã<, Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA V.O- I Fornece Mobiliarios completos para qual- 4 SUB-AGENCIAS EM: lndaial.Hamouia, São Joaquim, e Tijucas.DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

�
quer fim e de modernlssimo estilo.

i ESCRITO�IOS EM: Ccnco!dia, Gaspar, Taió Urussanga .e
. •

TODOS OS PREÇOS Caixas Registradoras marea «RECORD» Ararangua. EM INSTALAÇAO: Orleaus, Salto Grande, e

Rio NegrinhoDes,contos Especiais � - PREÇOS RAZOAVEIS - { Faz todas as operações bancarias nö Paiz, como
I Jaraguá do Sul Santa Catarina 4 cobranças, descontos e caução de titulos de expor-

_ .

'

� tação e outras operações de credito; passes paraua Barao RIO. Branco, 964 - Telefone, 74
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,

����-�Qh,.--�14> ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS

I A disposição sem aviso, com retiradas livres para
��-------�-��-----_.. quaisquer importancias 2010

Com aviso previo (retiradas dia rias até
1,000,00) 3 %

Deposites Populares Limitados (até 10
mil cruzeiros) depositos iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é a base da prosperidade

Deposite as suas economias no

BàNCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

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

Edital de Citacão
o Doutor Ary Pereira Oliveira. jui� de Direito

da comarca de jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, Brasil, na forma da lei, etc.-

Faz Saber, aos que o presente edital, com o

prazo de trinta dias virem, ou dele conhecimento ti
verem ou interessar possa, que, estando se proce
dendo a urna execução por parre da Fazenda Muni
cipal contra Sampaio Avelino & Cia., e tendo o Ofi
ciai de justiça certificado não havei' encontrado o
executado Sampaio Avelino & Cia., que se encon
tra em lugar incerto e não sabido, cita e chamo-o a

comparecer ou fazer-se representar, dentro do prazo Ide trinta (50 dias, nêsre juizo, pera falar aos termos
de dita ação, pera apresentar a defeza que tiver, sob
as penas da lei. - E para que chegue a noticia ao
conhecimento de todos, se passou o presente edital
que será afixado ds portas do Forum" no lugar de
costume, e publicado pelo jornal "Correio do Povo"
que se edita nesta cidade. Dado e passado nesta
cidade de Iaragué do Sul, aos seis dias do mês de
Dezembro de mil novecentos e quarenta e quatro, -

Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado)
Ary Pereira Oliveira - juiz de Direito -. Está con
forme o original, do que dou fé.

jaraguá do Sul, 6 de dezembro de 1944
O Escrivão - NEY FRANCO

� Esta Casa oferece a seus amigos e fregue
ses, Voais floridos - Chitas - Riscados - Brins - Case
miras - Linhos - Tussores - Sedas - Guarda-Chuvas -

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

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

SElVl.PRE NOVIDADES
Mantem sempre em estok tecido popular

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

R. PRESo EPITÁCIO PESSOA, 652 - JARAGUÁ DO SUL

----------_

Industrias Reunidas Jaraguá S. A.
Yundação de 9?od. 9&fenuessler

.8 ras i I

..

.Jaraguá do Sul Santa Catarina
CAIXA . POSTAL, 15 END. TELEGRAFICO: «E S SEN C 1 AS»

Codigos: Rud. Mosse, ABC 5 th Edition, Bentley's Complete Phrase Code
---------�����---------

,.

Filial: - OxfordMATEXFabrica

Cafeina • Essencias •

Fcbrícc de:
r

r

I'e c u aos

Comunicamos aos snrs. lavradores
na devida época da safra, toda

Tanqerina

e ínteresscdos que compramos,
e qualquer quantidade de:

Aipim e

Para melhores esclar'ecirnento$ pecíirnoe dirigir-se
nossa fabrica em Jaraguá do Sul.

:1 :". ,� '. .

-: "r'

,

a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hans Wiele e familia Vva. de João Doubrawa

-
-- """""-:): _ =..
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.

� Aos seus Clientes, Amigos' e Freçuetees, desejam t
i BOAS FESTAS 1944 -1945 FELIZ ANO NOVO

I'

r·

:II------------------�--------I � �._-----------------�---------------II
·

Dr. Luiz de Souza

. e_fa_m_il_ia _L �----------�--__------�--- 11.:li
.

•

I�9lod 9&;el2uess!er Hotel Central
.

Bar Caiarinense
e familia

J_ MoellerGuilrserme
Scßmidila-------------�

Fabrica de Bonbons

e familia

Herberto H. Schneider

Bernardo Meyer & Cia.

Rio Cerro

Erico Blosíeld e familia

Waldemar Grubba
Dr. Ary Pereira Oliveira

e íamílía

Artur Müller e Iamílla

�: Faustino P. Rubini

e familia

Carlos Hass

Ernesto Lessmann

Corupá

Adolfo Emmendoerfer

e familia

Bruno Mahnke

e Iamílía

Martinho Soares e Senhora

José Generoso e Iamilía

Joaquim Piazera

e familia
Müller & Cia. Ltda,

Albino�angßelini e tamilia
RETORCIDA

Vitorio Pradi

Francisco F_ Fiscßer
Escritorio Comercial

Francisco Modrock

e tamílía

EMPREZA DE TRANSPORTES

"FRENZEL" S. A.

e tamitia

Otto Schneider e íamílía

Leopoldo Reiner e familia I�

Marquardt cf Cia.
Tricofagem Garibalài

Gresinger & Müller
Alfaiataria

Associação Atlética
BAEPENDí

aos seus associados:
:.

:II------------�--'---------�----------�------�---�------------II
:1 Mario Tavares da C. Mello
:j

�I

1:::::.
--.:....____-�-7-------

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

v-----v-----iiArnoldo L_ Scfjmitt II
A .

f
.

Erich Bräuer Inacio Leutprecht
li . OS seus amigos, I

e familia e familia
"

11--------e_fa_m.,._ili_oa 1J anunciantes e 111 --'- _

II assinantes o It· I:.II r Il
IICorreio do Povoll' Albano Kanzler Iii:.II -

.

li ConstrutorII deseia FELIz II I�
II NATAL e umprós-II e operarios I:'

)(pero ANO NOVO. JI 11I o::=::=::=::::=o::=:=:::=::::==:o I:.I----------'--------'----------�------,-------II�: ' Julio Matte22011i José Lindolfo Borges I�
: Comercio e IndLJstria e senhora e familia

Anton �a!Jler
e Senhora

H. JORDAN S. A.
Ney Franco e familia

'Roberto M. Horst
e familia

Willy Mahnke

e familia

:1

�II---M-a-ri-o-N-i-co-I-in-i-e------'----------'1

:1
:1 Arnaldo Schulz

-Joäo Emmendoerter

Rubini Irmãos Ltda

Rio Cerro

I �

Eurico Bruhns e familia

Leopoldo Maßnke
6 familia

Guilherme Moeller
Fabrica de Tamancos·

Rio Cerro

Francisco Weinfurter

e família

Ervino Brandenburg
e familia

Eugenio Siedschlag e familia

Ricardo Roeder e familia

Rio Cerro

I:
(Ferraria)

1:
Alfredo Langer _ Fabrica

..

de Passas de Bananas e Do

II ces em Geral

��I-----------"---------'-----:------------------"-·-------�----------II'.,
.,

�f
·

Fabrica de Fumos
Centenario Etâa.

In�ustrias ßeuni�as Jaraguá S/A.

.

:i
o,
.!
"

I------------------------�-----------�-------------------------------------II
I

Irineu S.chwartz e famila I

1---1
Industria de Madeiras

JANSSEN S_ A_ Cafeína - Essencias • FéculasI
Wolfgang Weege e familia .

; I :·

-'
• v··.··.··ft· .

.I!t
••.:;.:;.�•••••.I!t•••••,.••*••*••*.'+••*••�••

*•••• �. ·v··*··*·v··*··.··�··.·� � *
••
+ �••..:;,.•••••,:.*••,..�� .e e •••••••••• e e 'I •• De .. ·······L·· • •.••.••V. e.e ••• ..��,:,;..,··.··.··�··.··,:·.··.··.··/�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos seus Clientes, 'Amigos e Freçuezees,
BÔAS FESTAS 1944 1945

desejam
FELIZ ANO NOVO

MAX Tl}icntu:n
:1
=1
:.
.

It

José Peters e familia

Walter Hertel e familia

Osmar Schmitt e familia

e tamllia Antonio A. Schmitt

e familia

Gerhard Roeder e Senhora

Rio Cerro

�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f••••••••�••�•••••\ ••••"••••�•••••••••••�•••••-.::o•••••••••••.,•.•.••••'*':'::'••== .
�I
�I

Paulo Wunderlich e familia

. Barbearia Meier

Alidio Stulzer e familia

J. Stinghen e Senhora
Wilhelm Weege e familia

Alfredo Meier
Fabrica de produtos ItIDEAL"

Mata Moscas, Açúcar de Baunilha e Anil

Alfredo Moser e familia
Erico Junker e familia

Sc.f)ul� .a Cio. Etäa.
Max Hoepfner e Senhora E[!Qen-ôo 'RA U Lida. ·

·

·

'.
'.----------------------�-----------------------.

G. Rodolfo Fischer e familia

.

João Neves e familia

Cotôar
Radios, Bicicletas, Fazendas, etc .

�I
:1 Arthur Henschel e familia

1·---------------------------- ---------------------.
: Industria de Calçados Manoel F. da Costa S. A.·

·
·
,
,
,
,

.1
11
'I
:1

:I·-------------------�-------------�------------:1
:i
'I

:!
"

:1
11
11
I�

·_-------,-------·1':.·
:1

l.:[' TORREFAÇÃO DE CAFÉ José Emmendoerfer Angelo Benetta e familia il;::I· � __,_--_-------------------e--f-a..,.m-i-li-a--- --'- I[�
I!

Sonnen.(jo.(jl I;

Carl ti. F_ Juette

Erwino Menegotto
•

J. Alfredo Emmendoerfer
e familia

,

·

·
·

------.IiGosch IrmãosS.A. Comercio e Industria
Francisco F. Fischer

e familia

TELEFONE, 14 - CAIXA POSTAL, 11 Eugenio Wolf e familia

Servico Nacional de
Educação Sanitária
O Preceito do Dia

.

Triste sinal
.

Os dentes sujos e es
tragados das crianças re
velam lrnperdoével des
leixo dos seus pais. En
quanto a criança não sa
be, compete à mãe a ta
refa de . fazer-lhe a lim-
peza da boca.'

IEnsine seu filho a cuidar
dos dentes, escovando-os
de manhã, à noite e de
pois de cada refeição,desde os primeiros anos.

SNES

BLENORRIGla
e males das

VIAS URINÁRIAS, RINS e BEXIGA
Um tratamento poderoso da. moléstias
das vias urinárias (ambas os sexos) e -dee
doenças dos Rins e Bexiga, é realizado
eficazmente pelo OXYL, que por meio
de sais extremamente solúveis age dire
temente na uretra. Não ofende o estô
mago, auxilia a extinção doe corrimentos
azúdos ou crônicos em ambos es sexos,e�itando todas consequências. como dores
Das pernas, tornozelos inchados, perd':l dovigor, reumatismo, por-tadas. tonterraa,
olhos empapuçados, incontinência na uri
na, acidês, ardência, perturbações na be
xiga. Não encontrando nas ;Fru:mäcia:- eDrogarias, escreva ao Deposit.ário, CaIXa
Postal 1874 - São Paulo.

MODO DE USAR NA BULA

Heinr. Kopmann
e Iamllia

li
O Agênte Municipal de Estatística e auxiliares, apresentam aos habitantes do Distrito de Jaraguá do Sul e de Corupä�= �.�.�.� �������=i!------------------------------.---------------------------------------------------------._------.-----------------------::

. ::I •...;}��················································�ô.:.....:: CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO :: •••••
• ••.II DR. SADALLA AMIN ii IE Ir IDJ e s t @ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS iiii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ iiH «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS Hj1 .Joinville - 11::

::

FRACOS E ANê:MICOS I
Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

......_ .._
To....
R•• frl.d••
Bronquit..
E.crofulo••
Conv.l.sc.�.

VINHO CREOSOTADO
;:::�.:�,��::�••

T•••• ;" ":'.�{r: "':::�:::;;;::::;::�;;;;:�;;;;::�;;::�;;:;:�:A;:;;::;�;;::�;:;::;;��;:::s;:::;;:�:�;;.:�;:;:;.:::�:::�:::

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SeGAS ROTATIVAS PARA ARADOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U A

I CIiß:r�e�!�i!�!O� !�:r�!Bnla 1 s·�;�;�.���;'�����:;'C.I Professor Catedratico de Biologia do lnstittuto de Educação de FlorionÓPOlisl tem sempre em estoqueEx-Chefe dos serviços cllntcos e cirurgicos da espectotldc de noHospital de Caridade de Florianópolis.
AAssistente do professor David Senson. no Rio de Janeiro.

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

I C Rea IFormado pela Faculdade de Medicina da a 5a
Universidade do Rio de Janeiro

B LU ME NAU STA. CATARINA I �::�::::�:�:::::=::::��:�:::::�:�:�:::�

NUNCr:I EX!ST!U iGUi=lL

Agradecimento
E' com profundo pesar que comunicamos

a todos os nossos' parentes, amigos e conhecidos o falecimento rragtco, ocorrido á 19 do
corrente de meu estimado esposo e nossoquerido pae

Arthur Blank
com a idade de 44 anos. Agradecemos a todos que nos consolaram, enviaram flôres, grinaldas e os que acompanharam o estimado
morto a sua ultime morada, muito agradecidos ficamos ao Psator Waidner pelas suasconsoladoras palavras, pronunciadas em casa
e no tumulo.

Iaragué do Sul, 22 de Dezembro de

Viuva Emma Konel Blank
e Filhos

PARA FERIDAS,
E C Z E. M A S,
INFLAMAÇÕES,
ICCCEIRAS,

F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Receita Ordinária
Tributária

a) Impostos
O 11 1 Imposto Territorial
-o 12 1 Imposto Predial
O 17 5 Imposto Sôbre Industrias e Profissões
O 18 5 Imposto de Licença
O 25 2 Imp. sôbre Exploração Agrícola e Industrlal
O 27 5 Impostos sôbre jogos e Diversões

b) Taxas
1 21 4 Taxas de Expediente
1 22 4 Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos
1 25 4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos

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

Receita Diversas
4 12 O Receita de Cemiterios

Receita Extraordinaria
6 12 O Cobrança da Divida Ativa
6 20 O Contribuições Diversas
6 21 O Multas
6 25 O Eventuais

Saldo disponivel do exercicio de 1945

p'pefeitupa Munic:S.pal de Jspaguá do Sul
Balancete da RECEITA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de Novembro de--------------------------------------------

I 1 Arrecadação
Códigos T i t u los

I I. a�terior do mês tot a I Lançada

1944

Cr$

Renda Receita

Prevista

Cr$_

24.588,50 24.410,20 22.000,00
1.107,70 70.156,70 70.206,00 61.600,00
544,50 179.420,00 179.R25,70 145.000,00
2.926,80 169.976,70 115.156,40 158.400,00
495,70 148.957,10 149.840,00 125.400,00
16,50 1.777,50 3.400,00

242,00 5.714,00 5.000,00
451,60 7.355,80 7.500.00
21,00 9.689,50 9.500,00

82,00 82,00 200,00
1.050,80 800,00

1.171,50 9.679,50 8.000,00

1.004,80 8.081,80 2.000,00
1.100,00

608,00 6.921,10 4.000,00
45,00 2.254,10 500,00

8.497,10 645.444,70 539.458,50 550.000,00
84.028,50

727.475,20

Alfredo Moser - contador

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 50 de Novembro de 1944

Visto: Leônidas C. Herbster - prefeito

Balancete da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de Novembro de 1944.

24.588,50
69.029,00

179.075,50
167.049,90
148.441,40
1.760,80

5.472,00
6.924,20
9.668,50 .

1.050,80

8.508,00

7.077,00

6.515,10
2.189,10

654.947,60

Despeza Orçamentaria
anterior do mês tot a I I e"!penha�al previstaate o mes

e-s e-s e-s e-s e-s

4.500,00

2.796,00
'

40,40

5.988,80

397,20
5.650,00

7.500,00

5.269,90

44250
546,40
559,20

2.700,00

7.000,00
5.955,50
5.750,00

500,00

75,00
265.00

155,00

10.408,50,

3.000,00

600,00

450,00
10.800,00

4.950,00 4.950,00 5.400,00

2.796,00 õ.ooo.oo 5.000,00

40,40 40,40 5.000,00

5.901,00 5.981,00 6.000,00

597,20 597,20 500,00
5.950,00 5.950,00 4500,00

8.250,00 8.250,00 9.00000

5.269,90 6.027,40 5.500,00

462,50 462,50 500,00
587,90 387,90 850,00
587,30 587,50 800,00

2.700,00 5.500,00 5600,00
100,00

6.700,00 7.700,00 8.400,00
4.555,50 4.555,50 4.800,00
6.550,00 6.550,00 6.600,00

500,00 500,00 500,00

75,00 75,00 500,00
425,00 425,00 500,00

150,00 150,00 350,00

-------------------------------------
Cr$ Cr$ Cr$

Código
Local Titulos

o Administração Geral
o 2 Governo
o 20 Pessoal Fixo
o 20 1 Subsidio ao Prefeito
o 20·2 Representação ao mesmo
o 22 Material Permanenre
o 22 1 Aquisição de Veículos, moveis e utensilios
o 23 Material de Consumo
o 23 1 Aquisição de combustivel pera automovel
o 24 Despeses Diversas
o 24 1 Custeio de veículos, moveis e utensílios
o 24 2 Desp. dI transp. do Prefeito quando em via-

gens administrativas
_

o 24 5 Diaries a] Prefeito quando a serv. fora dI Mun.
o 4 Administração Superior
o 40 Pessoal Fixo

.

o 40 1 Secretario - Padrão M
o 45 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 5 Serviço telegráfico
o 44 4 Publicação do expediente
o 44 5 Assinatura de jornais oficiais
o 7 Serviços Técnicos e Especlellsedos
o 70 Pessoal Fixe
o 70 1 Contador - Padrão L
o 70 2 Almoxarife - Padrão F
o 70 3 Agente Municipal de Estatistica Padrão
o 73 Material de Consumo
o 13 1 Livros e Impressos
o 74 Despesas Diversas
o 74 1 Desp. dI transp. de func. quando em serviço

. o 74 2 Diárias a func. em viagem a serviço
o 74 3 Diárias e trensportes ao interior do Murrlet

pio do Agente de Esratístlca
Serviços Diversos
Pessoal Fixo

Motoristas - 3 a e-s 3.600,00 - Padrão D e
idem auxiliar a Cr$ 3.000,00 - Padrão C

o 90 2 Porteiro - Continuo - Padrão D
o 94 Despesas Diversas
o 94 1 Servo de limpeza da Prefeitura e Intendencia
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 Intendenre » 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 Variável
1 21 1 Percentagem de Fiscalização

o 9
o 90
o 90 1

(continua no prox. num.)

1.912,20

300,00

750,oó

20,00
41,50
28,10

700,00
400,00
600,00

160,00

15,00

900,00
300,00

11.308,30 11.308,30 13.800,00
3.300,00 3.300,00 3.600,00

60,00 660,00 744,00 1.200,00

REQUERIME&TOS DESPACHADUS
em 23-10-44

7796-João Emmendoerfer, brasileiro, requer al
vará de Habitese para sua casa sito a' rua Rio Bran
co, 900.

7788- Iacob Emrnendoerfer, brasileiro, requer al
vará de Habíte-se para sua casa sito a estrada Ja
ragué zona suburbana, como requer.

,
.

7816 - Paulo Plasrwích, alemão, requer alvarä
de Habire-se pera sua casa n. 507 sito a rua Mare
chal Deodoro da Fonseca, como requer.

7811-Valdevino Medeiros, brasileiro, requer al-
vará de Heblie-se para sua casa sito aos fundos da
Avenida Getulio Vargas. como requer.

,7810-Vitor ôreffens, brasileiro, requer alvaré
de Habite-se pare sua casa sito a rua Benjamim
Consrant, assinando o respetívo termo de promessa
pera construção de uma fosse senlraria, dentro do
prazo de 180 días, como requer.

7851- -Placido ôatler, brasileiro, requer trens
ferencia imposto de um terreno vendido á Matia�Ponstein com área de 7.500 mrz. a estrada Iaraguä,
como requer.

7768- Ignez Gruenwaldt, brasileiro, requer �Ivará de Habire-se pare sua casa à Avenida Getulio
Vargas n. 160, como requer:

•

7840-Emil!0 Hornburg. brasileiro, requer licen
ça pare mandar construir um mausoléo na sepultu
ra de Arno Hornburg. inhumado no Cemitério Mu
nicipal da estrada Rio Serro, como requer

78M-Guilherme Drager, brasileiro, requer trens
ferencia imposto de um carro de lavoura adquirido
de Leopoldo Hornburg. como requer.

7858-Horacio Rubini, brasileiro, requer trens
ferencia imposto de um terreno adquirido de Narcí
zo Ferreza, com área de 272.505 mt. sito a estrada
Retorcida, como requer.

7857 _.- Marcos Souza, brasileiro, requer licença
estabelecer-se com uma garapeira éi rua CeI. Proco
pio Gomes de Oliveira, 1527, como requer.

7856 -- Henrique Bortolini, brasileiro, requer
rransferencia imposto de terreno vendido á Joaquim
Piazera, com área de 60.000 mt2, a estrada Ieragué
Esquerdo, como requer.

7849-Artur Mourisen, brasileiro, requer licen
ça pera mandar construir um xiqueiro nos fundos de
seu terreno á rua Rio Branco, assinando termo de
promessa como requer.

7847-Alfredo Uecker, brasileiro, requer trens
ferencia imposto de terreno adquirido em Asta PÚ
blica com área de 59.800 mt2. estr. Rib. Hungaros,
como requer.

7846 - Ernesto Lessmann, brasileiro. requer
transferencia imposto de terreno adquirido em Asta
Pública com área de !'i8.800 mt2. a estr. Rib. dos
Hungaros, como requer.

.

Dia 24-10-44
7864-Alvino Guraki, brasileiro, requer licen

ça construir um mausoléo na sepultura de Ceci
lia e Lidia (filhas) inhumadas no Cemitério. Muni
cipal da estrada Izabel, como requer.

7865-Frederico Lavin, brasileiro, requer li
cença construir um mausoléu.na sepultura de Be
nedito Hauck, inhumado Cemitério Municipal de
Isabel, como .requer.

7866 - Waldemar Grubba, brasileiro, requer
transíerencia imposto de um terreno vendido á
Adolfo Baumle, com área de 90.000 mt2. estrada
Rio dos Correias, a vista da informação como re-

quer.
A

.

GOI'
.

b '1'7863- ntonío . rveira, rast erro, requer
transferencia imposto terreno comprado de Ada
Chilomer com área de 1.803 mt2. rua Hercilio
Luz, como requer.

7861 - Waldemar Fr íse; brasileiro, requer
transíerencía imposto de terreno vendido � Alfre
do Ilker, com área dc 59.800 mt2. a estr. Rib.
Hungaros, como requer.

Dia 25-10-44
7868 - Dr. Luiz de Souza, brasileiro, requer

licença para substituir a placa de madeira por
outra de Ierro esmaltado com os seguintes dize
res - Dr. Luiz -de Souza Advogado, como requer.

7871 - Bernardo Schmidt, brasileiro, requer
licença mandar construir um mausoléo na sepul
tura de Maria Schmidt, inhumado no Cemitério
Municipal desta cidade, como requer.

7870-Camilo Andreatta, brasileiro, requer li
cença construir um mausoléo na sepultura de Na
talia R. Andreatta ínhumada Cemitério Municipal
de Rio do Cerro, como requer.

7875-Alberto Klug, brasileiro, requer prazo
de 180 dias para construir uma Iossa sanitaria em
sua casa sita a rua Quintino Bocaiuva, como

requer.
7896 - Francisco Fischer requer licença para

colocar uma placa de ferro na parede da casa
sito a Rua Marechal Deodoro da Fonseca 210,
com os seguintes dizeres - Francisco Fischer, es
crítorío.

6.500,00 650,00 7150,00 7.150,00 7.800,00
3.600,00 400,00 4.000,00 4.000,00 4.800,00

325,00 39,50 357,50 357,50 390,00

3.298,80 õoo.oo 3.798,80 5.798,80 6.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000.00

697,10 697,10 697,10 800,00

.3.503,50 192,40 3.695,90 3.695,90 4.800,00
83.581,_40 8.411,70 91.993,10 95.718,60 122.190,00

Dia 28-10-44
7852-Ervino Dalmann, brasileiro, requer li

cença para construir um mausoleo na sepultura
de Carlos Dalmann, inhumado no Cemitério Mu
nicipal de estrada Rio do Cerro, como requer.

ôecretería da Prefeitura Municipal de Ieragué
do Sul, em 28/10/44.

LUIZ GOMES - Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
,

Jaraguá do Sul, 24 d� Dezembro de_._l_9_44 �
8ß'.. pagina.

-

Existem, na garganta,
uma de cada lado, duas
formações especiais, cha
madas «amídalas». Nes
sas amídalas localizam-se,
não raro, afecções várias,
quase sempre de más oon
sequências, porque provo
cam a hipertrofia ou au

mento de volume dêsses
órgãos e comprometem o

organismo. O indivíduo
tome-se mais predisposto
às doenças, frequenrernen- ----�---------------�

te tem dor de garganta, ° ANJU PROTETUR DE SEUS FILHOS É A
senre dificuldade no en

gulir e no respirar pelo
nariz.

Quando sentir, na gar
ganta, dor ou mesmo mal
estar, procure um médico
especialista e assim esta
rá evitando consequências
aborrecidas e prejudiciais
à saude, SNES.

��!fl����Yijf1iK����t��
�, Poslo RUBIN! -Lida. �- OfiCINA fORO AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158

'

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio
Si v_ S. necessi tar de um concerto no seu Caminhão,
Oll automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por h�abei� p�o�issionais em mecânica, �

e eletl'omecamca �
���������m��

------���--�----����-----------------,��.��.-�_.�.�"-�.--

r-------------I-------------....i----IIlIll"iWli4� � n h D r íJ! Suas compras não
sua casa o Açúcar de Baunilha e os Pós para

o ultimo Natal de
Guerra

EDITAL N. 1.441
de 19-12-44

o Preceito do Dia
Amídalas e snnde

Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil do 10. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,Paulo de Campos Moura

Presidente do Centro de Expansão Cultural Faz saber que compareceram
no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:
Esse dia que festeja a

data mais expressiva da
religião cristã e durante
o qual todas as preces
são inspiradas pela devo
ção e pela crença no pre
valecimento das doutrinas
carolicas sobre a usurpa
ção dos principios, direi
tos e deveres humanos,
provavelmente será o der
radeiro que transcorrerá
nesse tumulto de adio,
disputas e transgressões
á lei de Deus.

gurou. A preporencla, a

opressão, a tirania já fa
leceram. O direito, a li
berdade, e a justiça estão
novamente no trono de
sua soberania. Os alia- Guilherme Mohr e Ma-
dos adquiriram completo ria Nunes.
controle do poder. Os Ele, brasileiro, soltei

objetivos democráticos as- ro, ferreiro, dornír-íliado
sumiram proporções de e residente nesta cída

positiva realidade. A su- de, á rua Marechal Deo

premacia da organisação doro. sendo filho Iegítí
politica, social e militar mo de Guilherme Mohr
do povo inglês que soube e de Helena K. Mohr.

conjurar todos os perigos, Ela, brasileira, solteira,
finalmente obteve o triunfo domestica, domiciliada e

que tanto foi aspirado residente nesta cidade, á
pela Humanidade Povo Avenida Getulio Vargas,
de herois. Povo de cida- sendo filha legitima de

dãos abnegados. Povo Bonifácio Manoel Nunes

temaz, perseveranre e in- e de Josefa Nunes.

quebra.mtaveI. r:'0vo. cuja I E para que chegue ao conhe
honestidade e sinceridade cimento detodosmandei passar o

despertou em todos os presente edital que será publicado
povos e nações a con- pela imprensa e em cartório onde

fiança e entusiasmo nes-
será afixado durante 15 dias.

Si alguem souber de algum
sa luta de tão elevados impedimento, acuse-o para os

instintos. O inglês aliado fins legais.
ao arnéricano e él todos ARTUR MÜLLER, OficialE' uma ordem hlsrorlca .. os povos das Nações

E' ordem do destino. As Unidas identificou todos
transformeções sociais já os ideais do presente com
se .operararn. As reivin- todas as necessidades e tem sempre em stak
dicações já se registra-. aspirações do futuro. Em

LIVRARIA AVENIDA (nlien�n R fi U U�H.ramo O padrão de vida nome de Deus e da Hu- y li
.

dos povos já se transfí- manidade. --------------------'----

_---4-_-111-_ Edital -de Citação I

I CALCADOS I ° Doutor Ary Pereir'a Oliveira, Juiz de Direito da
I

, Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa Cata-

I G O
rina, Brasil, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital, com o

prazo de trinta (öO) días virem, ou dele conhecimen
to tiverem, ou Interesser possa, que, estando se

procedendo a Uma execução por parre da Fazenda
Municipal, centra RICARDO MAAS, e tendo o

Oficial de Justiça certificado não haver encontrado
o executado Ricardo Maas, que se encontra em lu
gar incerto e não sabido, cita e chama-o a compa
recer ou fazer-se representar, dentro do prazo de ÖO

i

trinta dtas, neste Juizo pera falar dOS termos de dita
.

ação, para apresentar as defezas que tiver, sob as

penas da lei. E pera que chegue a noticia ao co

nhecimento de todos, se passou o presente edital
que será afixado ás portas do Forum, no lugar de
costume, e publicado pelo jornal "Correio do Povo"
que se edita nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos

seis dies dies do mes de Dezembro de mil novecen

tos e quarenta e quatro.-Eu, Ney Franco o subscre
vi. (assinado) Ary Pereira Oliveira-Juiz de Direito"
Está conforme o original do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 6 de Dezembro de 1944.

O Escrivão,

Ney franco

Feijão
.Xarque

Tantos esforços e inau
ditos sacrificios tem sido
dispendidos na vitoria
das armas da mais sa

grada crusada da histo
ria, Tudo nos faz prever
no entretanto que as for
ças satanicas do rotalíra
rismo se debatem nas

suas ultimas chamas de
vida.
Será o ultimo Natal de

guerra!

Milho

Material Escolar OFERECE'

SÃO os MELHORES
E MAIS BARATOS

Produto da:

Industriá de Calçados
Gosch Irmãos 5_/A.

JARAGUÁ DO SUL I

1_ I _ SA��:' :�:a�R:�A _ I _I................I.I....W�7�'..-B--mw·..mB....E��RaTdigE 3x2

Oferece aos seus amigos e fregueses
grande sortímento em:

FRIOS - SALSICHAS PRESUNTOS, ETC.

SEMPRE NOVIDADES
SORVETE - Moranguinhos com Nata

Chocolate Gelado, Etc.

Banco do Vale do Itajaí SIA.
AVISO

Os fundadores do Banco do Vale do Itajaí S/À.
comunicam a quem Interesser possa, que a subscri
ção do capital encerrar-se-á impreterivelmente no

proximo die 15 de Janeiro de 1945.

Solicitam, outrossim, aos acionistas para que
enviem com a maxima brevidade, a sua certidão de
casamento, nascimento ou batismo.

Os fundadores

Oswaldo Moel/mann fimerico Stamm

lOM8RIGUEIRA MINANCORA
Vermifuga suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PAfZA QUALQUEK IDADE, CONFOR

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

i emedios

COD1Frc Laje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MlNANCORA para o s. u nlhinho.

E um produto des Laboratórios Minancora

jOINVILLE

ATENÇÃO)
A .t:4líFal"lInalcia .Jarraguá"

Tem o praser de comunicar aos seus

distintos fregueses, que acaba de receber

da Capital do Pais, grande sortímento de

artigos para toucador, perfumes, estôjos,

artigos para presentes, os mais variados de

acôrdo com a posse de cada bolsa.

Brevemente, terá o maior e o mais va

riado estoque de produtos quimicos, especia
lidades farmaceuticas desta praça.

AV. Getulio Vargas, 97 - Fone, 49
3x2

Não'! VOCÊ NÃO É UM FRACASSADO
de há muito você procura.).
... descobrir um rémedio para êsse mal que o deprime
moral e fisicamente perante a sociedade, CATU ASE
C O M POSTA é o remédio, preparado com um grande
vegetal de nossa !lora cujas propriedades estimulantes
e vitalizadoras em combinação com o alcalóide da
"Ioimbehôa" e hormônios cerebral e testicular, agem rã
pidamente no combate à debilidade neuro-muscular e
viril, astenia (fraqueza nervosa), desânimo ... Não en
contrando na sua farmácia, peça ao depositário. Caixa
Postal, 1874 - São Paulo.

I
, r

estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em

Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Contra ne- de Cabeça T�r>minÚI-terminÇl a dôl·
Produtos da ICeM S ..A. Blumenau

L Alameda Rio Branco ._ Caixa Postal, '47
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Art. 22 - A díretoria da sociedade será eleita anual,
mente em assernbléa procedendo-se a eleição no

die 10 de Dezembro de cada ano.

Art. 23-As reuniões das assernbléas gerals só po
derão ser aberras em primeira convocação com a

presença de um terço de socios quites.

Art. 4-A sociedade. é composta de ilimitado nu-
Arr, 24-Não havendo numero legal, ficará a segun

mero de socios, sern distinção de culto religioso.
da em outro "dia e essa será realizada com qualquer

Art. 5-Todos os socios serão efetivos e contribu-
numero.

inres e pagarão a mensalidade de Cr$ 2,00 e a
Art. 25-0 sacio que não estiver quites não poderá

lola de Cr$ 5,00.
votar nem ser votado.

Art. 6-Qualquer pessoa do sexo masculino, brasi-
Art. 26-A Diretoria eleita assumirá os destinos da

leiro, maior de 18 anos, pode filier-se a esta socíe-
Sociedade ímedtararnenre, após ser eleita pera os

dade, bastando para isso que seja indicado por um
respectivos cargos.

socio em gozo de seus direitos,
Art. 27-:-Para prime�ra direto.ria dest� Sociedade f�-

'Art. 7-São direitos dos socios :
rarn eleitos os seguíntes SOCI.OS: LUIz ôatler-Presl-

Frequenter a sociedade, adotar seu distintivo, parti-j
dente, .Alfre�o Vasel-secretarto, A.lfre�o Hauemann

cipar de seus divertimentos, tornar parte nas assem-, tesou�elro, DIretor de Festas-A�to�1O �Iroso, _Conse

bléas, votar e ser votado, requerer ao presidente,'
lho Flscal-�rtur Hanemann, Jose '\\ aldrich, loão Maas

convocações extraordinerlas de assernbléa geral, com
e Artur EI dmann.

a assinatura de maís um terço de soclos quites, re

querer licença e díspensa do pagamento, quando ti

ver de ausentar-se do lugar por mals de um ano.

Art. 8-Constitue dever de cada sacio: .

Trabalhar pelo progresso e engrandecimento da so

ciedade, acatar e fazer 'respeitar a Diretoria. obser
var estes estatutos, comparecer a todas as reuniões,
pagar pontualmente suas mensalidades, submerer-se
ás decisões da Diretoria, prevenir a mesma quando
perceber qualquer lrregularldade dentro da séde so

cial.

Art. 13-A Sociedade será adrnlnlstrada por uma DECRETO de 1. de Dezembro de 1944 DECRETO de 6 de Dezembro de 1944.
diretoria eleita anualmente, podendo seus membros
serem reeleitos, a qual será composta de um presi
dente, um secretario, um tesoureiro, um diretor de
festas e um conselho fiscal.

-

Art. 14-À diretoria compete: a) Admlnistrar a So

ciedade, zelando pelos seus interesses, b) fazer cum
prir as determinações dos estatutos, c) admitir e eli
minar os sacias, d) atender queixas e licenciar os

socios, e) proibir a entrada de pessoas extranhas á
sociedade.
Art. 15-A diretoria se reunirá, pelo menos uma vez

por mês e o que constar delas será lavrado em ata

em livro pare isso destinado.
rt. 16-Ao presidente compete, convocar e presidir

todas as sessões, representar a sociedade, ordenar a O abaixo aseinado prol-
despeze, rubricar todos os livros da sociedade e as- be termlnantemenrea a pe-.
sinal' todos papeis referentes a sociedade. nerrar e passar em sua

Art. 18-Ao secretario compete. ter â seu cargo to- propriedade sita a Aveni
do o arquivo da sociedade, escrever e fazer a lei tu- da Getulio Vargas (Fun
ra das aias, fazer a matricula dos socios. dos) não se responsabili
Art. 18-Ao tesoureiro compete: ter sob sua guarda sendo pelo que acontecer

todos os be ns pertencentes á sociedade, arrecadar aos infratores.
_as rendas da sociedade, assinar os recibos das joias
e menselidades dos sócios, bem, corno outros que

Jaraguá do Sul, Dezem-

se fizerem necesseríos, pagar as despezas autoriza-
1'0 de 1944

das pelo presidente, ter em dia as cobranças das A_L_V_I_N_O_M_O_H_R_,_� _

rendas da sociedade.
Art. 19-Ao diretor de festas compete: Promover Ijogos de futebol e outros que possern ser de interes-
se social.

'"

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, usando
Art. 20-Ao conselho fiscal: Fiscalizar o comporta- da atribuicão que lhe, confere o artigo 12 item III
mento dos socios na séde social, aplicando-lhes as do Decreto-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1939,

,
DECRETA:

Art. 1- Fica transferida a dotacão 3.00.1- do

::::.::::::::
, atual orçamento para a dotação 3'021- do mesmo

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: orçamento a qu�ntia de Cr$ 3.700,00.'
Dr. LUIZ DE SOUZA. IArt.2 Revogam-se as disposições em contrario.

.&. D V O GA D O Este. decEeto entrará em vigor na data de sua

publícaeão.
Escritorio Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 Preíeítura Municipal de Jaraguá do Sul, em 13

ReAidellcia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
de Dezembro de 1944.

Ass). Ten. Leonidas C. Herbster Igmm�m ����i������: :i�����m��mm���m ������m��� ��� ���������m 1��1�m����mmmm ���mm��� i1�����mE Prefeitó Munic ipaI

-

Capitulo I
Da fundação, séde e llns.

Art, 1-Fica fundado nesta localidade de Barra Rio

Cerro, distrito e municipio de Iaragué do Sul, Est.
de Santa Catarina, a Sociedade Esportiva e Recrea
tiva "C R UZE I R O".
Art. 2-Seu objetivo principal é promover festas

que constem de bailes, partidas de futebol e outros

jogos e divertimentos permitidos, entre seus associa

dos e pessoas convidadas pela Diretoria.
Art. 3-0 fundo social constituir-se-á dos móveis
e imóveis que adquirir e mensalldades que receber.

Capitulo II
Dos sacias, seus direitos e deveres.

Capitulo III
Disposições Penais

Art. 9-0 sacio poderá ser eliminado:
Por arrazo de pagamento de mensalidade até 3 rne

zes, por falta grave cometida dentro das dependeu
elas da sociedade, por falta de cumprimento de seus

deveres com a Sociedade ou por mau comportamen
to de forma a prejudicar o bom nome da sociedade
ou por qualquer desrespeito aos membros da Dire
toria.

,

Art. 10-0 sacio eliminado, por infração ao artigo
anterior não poderá ser readmitido.
Art. 11-0 socio, quando assim o exija o regula
mento interno, poderá ser suspenso de 10 a 30 dies,
o qual perderá todas as regalias a que tinha direito.
Art. 12-A eliminação só poderá ser dada pela Di
retoria.

Capitulo IV
Da diretoria e suas. atribuições.

penalidades do regulamento, comunicando em segui
da ao presidente e zelar por tudo o que é da So
ciedade.
Art. 21- ° membro da Diretoria que se descurar
do seu cargo, será demitido sendo a vaga logo
preenchida por um sacio convidado pela Diretoria.

impostas.
e) Zelar por tudo que pertencer a sociedade.

f) Não convidar pessoas exrranhas, slnão com

o consentimento da Diretoria.

Capitulo V
Das eleições e assernbléas

Capitulo VII
Disposições Gerais

Art. 29-A diretoria fica autorizada a manter pare
comodidade dos sacias, o serviço interno que jul
gar indispensavel, arrendando ou por conta da so

ciedade, sempre sob sua fiscalização.
Art. 30-E expressamente proibido ne sociedade sob

pena de expulsão, qualquer manifestação de caráter

poiitico.
Art. 31 - A socledade poderá ser dissolvida por mo

tivo de dificuldades financeiras, sendo a sua disso

lução aprovada por rres quartas parres do numero

total dos socios. A assernbléa geral que dissolver a

sociedadeedelíberaré sobre o destino do patrimonio.
Art. 32 - Os socios não respondem solidariamente

pelas obrigações sociais.
Art. 33-0uras disposições que se tornarem neces

saries e que nestes estatutos não se achem descri

minadas, serão da alçada da Diretoria.
Art. 34-Estes estatutos que deverão ser publicedos
e registrados, entrarão em vlgor imediatamente.
Art. 35--São socios fundadores os seguintes: Ger
mano Hauemann. Artur Hanemann, JoséWaldrich, Leo
poldo Krueger, Henrique Boeder, Merhias Pensteln,
Felix Wolf e Osny Ayroso, fados brasileiros natos,
sendo os primeiros dois de profissão lavrador, e os

restantes índuerrlerlos.

JARAGuÁ DO SUL, 12 DE DEZEMBRO DE 1944.

Luiz Satler
Alfredo Vasel
Alfredo ffanemann

Capitulo VI
Regulamente interno

Art. 28-A bem da moral e do born norne da socie

dade, os socios deverão observar o seguinte regu
lamento:

a) não pronunciar palavras nem cometer atos

que ofendam a moral dentro da sociedade.

b) Não gritar nem fazer algazarra.
c) Respeitar os membros da Diretoria e suas

atribuições.
d) Sujeitar-se ás penalidades que lhe forem

Reconheço verdadeira a firma supra de

Luiz Satler, Alfredo Vasel e Alfredo Honemann.

Jaraguá do Sul, 14 de Dezembro de 1944.

Em testo. MTCM da verdade.

O TABELIÃO: Mário Taoares da C. Mello.

.............................................n
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O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resulve O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve.,
NOMEAR:- De acordo com o artigo 15, item II, NOMEAR:- De acordo com o artigo 15, item II,
do decreto lei n. 700, de 28 de Outubro de 1944. do decreto-lei n. 700, de 28 de Outubro de 1942.

IZABEL ATHANAZIO, para exercer as funcões de JOSÉ EUCLIDES NEVES, para exercer as funções
Auxiliar do Agente de Estatistica, padrão "F", do de Auxiliar do Agente de Estatistica, padrão "F",

Quadro-Unico do Municipio. - COMUNIQUE-SE do Quadro-Unico do Municipio.- COMUNIQUE-SE

Ass), Ten. Leonidas Cabral Herbster
Prefeito Municipal

Ass). Teu, Leonidas Cabral Herbster
Prefeito Municipal

Proibicão
•

.ETRaLIIR
111111:011

CONTRA ,CASPA.

QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

COURO CABELUDO.
-·tON�<O éÀPU:'ÁR
POR;:Éx<m(N.?XA

Decreto N. 64 A' Praça
Comunico á minha. dis'tinta :freguezia. e

ao comerc ia em geral, que ao pa r-t
í

r de

10. de Janeiro de 1945, a minha :firma

girará sob a denominação de

Carl H. f. Juette
em aubs t, i t.u

í

ção da arrn iga HE INRI CH JUET

TE con:forme aL 'teraçâo em 'todos o s meus

regis'tros.
J�raguà do Sul, 20[12/44.

?5a�?.5f:dßelle
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Certos defeitos da vi-
são fazem a criança OFERECEU-NOS UM
mostrar falta de gosto e "ALMANAQUE _ßSPOR-Telefone N. 39 TIVO".

_, capacidade em relaçãou--o-·-x-x-�-·---�-R-A-G-U-Á-D-O-S-U-L---D-O-M-I-�-O-!-2-4-D-E'-D-�-e-m-b-r-o-D-E-l-�-4---S-T-A-C-u-A-R-m-A- �12MMse��s. E�I�M�, A�bamos � re��
desinterêsse pe os tra- um exemplar da Edição
balhos escolares, pregui- 1943-44, do AlmanaqueQuem perdeu. Acha-se ne An iversarios I menina Onilda, filhi1?ha ça e desleixo podem Esportivo Olympicus, aDeleg-acia

.

Auxiliar de Po- do casal Oscar e FIlo- desaparecer com a cor- popular publicação espor-Iicia um molho de chaves Fizeram anos: mena de Oliveira. reção de tais defeitos, a rlva editada por "Publict-
Doloroso acidente de trabalho. achado numa das ruas A 17 a senhorita Théa Tambem no mesmo qual muitas vezes se dade Sem Rival", de Sãodesta cidade, o qual será Marquardt, filha do snr. di� os sn�s. Jo�o �ch- faz unicamente com o Paulo. Esse utilissimo AI.Ar!ur Blank �ra u� bem-

entregue rnedíanre com- Oswaldo Marquardt. reiner, Joao BaI10m e uso de óculos adequados. manaque foi oferecido áqUlst? operano, muito c_9- provação da propriedade. A 20 o Jovem Afonso Rolf Kellermann. Não entristeça nem nossa redação pela "Me-nhe�ldo pela população .. . Stahl HOJE comemora a desanime se seu filho talurgica Frecelanze" ada ci�ade,. a qual servia Falecimento. N� die 20 do Taz:nbem a 20 festejou passagem do seu aniver- deixa de dar conta dos tradicional . industria ban-d� ha muitos anos em corrente, em RIO da .Luz, sua data o snr. Virgilio sario natalicio a sra. Ca- deveres escolares. Leve- deirante conhecida' emdiversos trabalhos ! faleceu dona Alma Elchs-! Rubini, industrial resí- rolina Freiberger, espo� o a um oculista . sem todo o Brasil, e mesmoDesde algum tempo pas- ta.ed esposa do sr, Carlos

I dente em Rio Cerro. sa do sr. Engelbert Freí perda de tempo. -SNES no exterior por seus afa-
sou a trabalhar peraa fir- Eichstaed.

Dia 21 Waldemar Rau. berger. medos produtos.ma Eduardo Kelermann, Vida Social. Hoje realtsou- Na mesma data o snr, ---------- _onde ére serrador no es- se o casamento do sr... Affonso Ziesemer, geren-! "flOHREIO d PDUO"tabelecimento de beneficia- Max Finkbelner com do- te da firma Olsen Irmãos li L uOmenro de madeiras que a- na Leonída ôchmidr, filha Ltda.
quela firme tem _à Esrra- do casal Frederico-Olga A 22 viu passar mais
da Irapocú, ôchmldr. um ano a interessante
No dia 19 do corrente, Foram registados os

_

pelas 15 horas, o infeliz nascimento de Adernar
trabalhador estava cortan- Rogerio, filhinho do casal Uma novado sarrafos ne serra cir- Osmar-Clara Schmidt, e

cular, quando ao colocar Ieanete Walli, filha do ca

um, foi o mesmo apanha- Sé:1 Erich-Wallt Brauer.
do pela serra em alta ro- Em Tangará, onde re

tação e arernessado con- sidem, o casal Manuel
tre o peito do operario, Karern Filho - Hilda Pia-

T' i' A
' denterrando-se até atingir zera Kararn, registaram o ípogra la vem a

o
.

pulmão, produzindo a necímento do filho Clay- _

morte quasi ínsrantanea. ton.
Artur Blank deixa vluva

e sete filhos menores, e

contava apenas 44 anos

CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 FUN D A D O E M 1919

Locais

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

JARAGUA DO SUL
Estado de Santa Catarina
ASSINATURA ANUAL
e-s 25,00.,e bela coleção de

Livros Infantis,
acaba de receber

A MetaIurgicaDia
Fracalanza

o Preceííe do

P tlol
- MANOEL KARAMar IClpaçao FILHO e Senhora

têm o grato prazer de participar seus parentes e

pessoas de suas relações o nascimento de seu
filho que na Pia Batismal recebeu o nome de

CLAYTON

Tangará, 29 de Novembro de 1944.

i I
Ur. Wal�emiro - Mazureehen
. e.l. !DI S.'I>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 Intra-vermelhos e azuis.
------------------------------------------------------- ------------------------ -

DIR. RESPONSAVEL
li R T U R M Ü L LER

REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

assuntos de Interesse do
DIR. COMERCIAIS

WALDEMAR GRUBBÄ
Tle. Lennidas Herbster. De municipio, regressou o sr.

sua viagem a Florianopo- Tenente Leonidas Cabral
lis, onde fara tratar de Herbster. LEOPOLDO REINER

Oraçâo
aoParlir
Um capelão

do exército nor

te-a me rica no,
em um perto
do sudoeste da
Inglaterra, a

bençôa as tro
pas de assalto
que se prepa
ram para de
sembarcar na

Frnnça ocupa
da pelos na

zistas. (cliche
da Inter-Ame
ricana para es

te jornal)

I II, Lélio M. Reiner
��

Entre mimos e festas
completou o seu 7°. ani
versario, o p r end a d o

menino LÉLIO REINER,
encanto do lar feliz do
sr. Leopoldo R e i n e r,
proprietario da Tipogra
fia Avenida, e de DR.
Dulcinéia Machado Rei
ner.

Inteleligente, afetuoso,
Lelínho conta com ínu
meros amiguinhos, que,
lhe tributaram significa
tiva homenagem.

I

_----I fECULARIA RIO IMOLHA. S. A. -----J
Estrada Rio Molha Jaraguá do Sul

COMPRA QUALQUER QUA�TIDADE
de Aipim e Araruta

__j
I I

L

m:=!iEi�::���!�����!Si!S$!111:::

E@ENJIEl[OJR.A'-I·IIII .têm o grato prazer de f.larticipar ás pessoas de
.. _

ii! suas relações e amigas, o nascimento de sua !i!
ii! filhinha que na pia batismal recebeu o nome de ;�III Jeanette Wally III

Iii Jaraguá do Sul, 16 de Dezembro de 1944. m
iiii!E!!!i=U!!i\!!!!!!!!Ii!!!!!!5I;=i!!E!!;:=i!!!!EIll!!!Eili=!I!
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Dr. Alvaro Batalha - MIÉDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

_- Eletricidade Médica _

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvauocauterio

Reios Ultra Violetas e Infra
..
Vermelhos

-RAJOSX-
Diretor l\lédieo do Hospital "São .Jqsé"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

;;;mm���m;;�;;�m;;;;;;;�;m;;;;;m;m;;;mmmm;g��;mimm;�;iimm;m!!;m;m���;!i;mmml

Osmar Schrnitt
e Senhora

têm o prazer de participar o
nascimento de seu filhinho

ADEMAR-ROGERIO

.Jaragué do Sul, 9/12/44.

Tinia e Goma "Goiana"
SÃO AS MELHORES

(orgulho da industria nacional)
Ná Tip. Avenida

LAVANDO-SE OOM O SABÃO
� - a. _.! _ ..

"Virgem Especlclldude"

poupa se tempo, dinheiro e aborrecimentos.

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


