
nosso colega «Barriga
Verde> de Canoinhas :
O «Instituto Nacional

do Mate» autorizou a po
da das erveíras, de 15
dêste mês a 15 de março,
atendendo a falta de mare
para os mercados consu

TELEFONE N0. 39 midores.
, Houvesse sido autoriza

N. l,25R da, na época normal deiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii poda, e com aVIso anteci �

pado, a liberdade de pro-Revista Semanal dução pare os ervereíros

nelo Estado cararinenses, e certamente

v-C - r� hoje seria menor a falta

arSOVla e raCOVIQ A Comissão de Abas- d°c!a�o��bo�s tem capaci-,

tecimento do Estado bai- dade natural, ou seja er-

Cal-ramempoderdos russoS
xou portaria fixando em velras, para produzir de-Cr$ 100,00 o saco de 50 zoito ou mais milhões dequilos de farinha' de tri- quilos de mate em um ano,

e b
go no produtor e nos Mas não possúe operarios

_

omo com alem os
municipios produtores, disponíveis e hoje as íns
em Cr$ 2,30, o quilo no talações necesseries tarn-
varejo. bem são deficientes pare

b -I
-

· Foi isento do visto da a produção em grande============ ra'SI elros ============ Comissão a exportação eecala.
, '. da ba;tatinha, fi?ando os E a erva produzida nes-

prefeitos autorísados a ra época não pode ser de
tecímentos, que são Ie- neve que se congelava. precursora de uma vida ftebqUllsitar, pelotPdredço dda boa qualidade devido a
h d la nev E t I f

. a e a, a quan I a e o I nove folhagem das ervei-c a os pe a nsve. ra a o 1'10 que' as nova e rejuv.enecida e produto necessário ao res.A nota sensacional da Um correspondente da quedas dagua se acha- por intermedio de ferteis '"

guerra nesta semana, foi agencia Reuters, relata vam completamente con- obras de caridade e bon
consumo. Que o erro de 1944

a ofensiva russa em di- assim a atividade: geladas, reduzidas a si- dade. E para que isso se
-x- nos mostre o rumo certo'"1 Pelo governo do Esta- 1945

.reção a Varsovia e Cra- Gigantesc.os äradosmo- lencio esquesito pare- cumpra, nós vos envia- para ,pOIS mesmo, do foi aprovado o pro- Ih dcovia, na Polonia, e que torisados, proprios para cendo gigantescas es- mos como uma invoca- com preço me ora o e
[eto e orçamento da pon- .

t
.

a lib d d d dculminou com a toma- a neve, trabalhavam a- culturas de gelo, talha- ção à míserícordía dI'VI'_ In eir I er éI e e pro u-te a ser construida so- -

.f Ir d
'da dessas cidades, e a cima e abaixo, no passo das nas faldas das mon- na, a N,ossa Benção çao, com a CI e opere-bre o rio Adaga, na estra- .

I
_

dchegada daquelas for- da montanha, para im- tanhas. Apostolíca". nos, com o e eva o cus-da de Barracão a Rio d
-

d bças na fronteira alemã. pedir qne a neve en- ,outra grande atívída- to a mao e o ra e comNa frente francesa, os chesse a estrada e se de nota-sé na avíação, Ab' -x-d I
. I do Sul. a falta de consertos e de

.

s
.

aixas o m'p�r�o -x- I d b b
'alemães lançaram nova congelasse, o que pode- que diariamente faz sor- Brítaníco, desde o ImClO' Foi aberto o volunta-

ernp lação e ar aques eofensiva atacando o 1°. ria bloquear essa linha tidas. da guerra ascendem a riado para os Corpos do Carijods (consequencia di-2°. e 3°. exercitos ame- vital para a frente. Tur- Os pequenos e indefe- 1.043.554 p�ssoas, e;n�re Exercito sediados no Es-
reta as pequenas quotasrícanos na frente da AI- mas especiais de traba- zos "Teco-teco", assim mortos íerídos pnsio dadas aos grandes produ-.

f .

Ih d
.

d .' '.
-

iado, os candidatos de- rores nos ultimes anosj=-sacia, mas oram couü- adores e serviços e descriminados os aviões neiros e desaparecidos "d
'

d d d
'

. verão apresentar-se até o nosso estado na-o pro-
os. manutenção e estra as e observação,estão sem- -x- 27 dN B l

.

t tí h t f . . e fevereiro, muni- duzlré, ainda em 1941:;., to-
a e gica, as ropas man m am o ra ego, var- pre em atívídade, dando I Os brasileiros [a fize- d d idã d

U Ub d d M d li d· ..

d os e ceru ao e nas- da a erva-mate necessería
so o coman o o a- ren o e mpan o Im- notícias o movimento ram na Italia 520 prisio-' t t t d d

U

h I M t t t
. .

ilít d 1 cimen o e a es a o e ao nosso comercio exrer-
rec a on gomery con- por an es sinaismi 1 ares. e tropas e loca isando neiros nazis desde Que conduta.

' '

tinuam a progredir, aper A maioria dos veiculos as baterias inimigas pa- entramos na guerra.
-

-x-
no.tando cada vês mais o usava' correntes nas ro- ra serem destruídas pe- E a mesma cousa suce-corredor das tropas ale- das para se prender á la nossa artilharia. O lrrteri

Com referencia à safra' de no Paraná.mãs, que haviam ínva- I I "Teco-teco", é um avião n erlOr'

Ida
herva mare, escreve o Os fatos dirão, si re-dido aquele paiz. I ' I pequeno, que leva duas mos ou não temos razão.No Pacifico, as tropas [ n ",

t I d t
�

II pessoas, um tenente da Noticias veiculadas
americanas que desem- nBglS rn n us na aeronautica e uin .oíícíal pelos jornais adiantam Ch" E ·

�arca:,am em Luzon, con- de artilharia, no peso que em fevereiro proxi- ega a" uropa o prl-tmu�m,avançan�o sobre O Azênte Munici- maximo de 180 quilos ao ��e�e:: iu��!�g:�, t.��� meiro continçente femí-FM.aulll.lla, a capital fias
paI deO Estatístioa todo, tendo uma velocí-

vo COdI'gO Eleítoral. I ·

d ít d
I pmas. . .' ' dade de 120 quilometros.-x- convida os 81'S. in- Não tem armas pelo -x-' nIno o exercI o os

.

A frente italiana con- düstriais dêste muni- 'que, quando qualquer a- Em São Salvador Io-

Estodos Unídtínua cal�a.' notando-se cípio, em eumprímen- vião inimigo o ataca ram organisados os oni- sta OS nl OS.apenas atIvIdades de pa- to as determinações procura aterrisar ou es- bus de dois andares, com (Ser iç de I for
-

do H
.

f'
.

)trulbas. Isso da lugar a tá perdido. Voa alto pa- capacidade para 80 pas-
von ml}çoes emIS erlO

que as forças brasilei- do D, E. E" para ra defender-se das me- sageiros.
" Washington - S.I.H. -

ras se deem a um perio- preencherem os _

.. Bo- tradoras e a artilharia ..;_x- O primeiro contingente Paris e "Metropole Ho-do de grande treinamen- letins Indústriais" re- anti-aerea, não o ataca Por intermedio da Ra- feminmo do exército dos tel" de Bruxelas, que.to e trabalhos exausti- ferentes 'a produção para não denunciar sua dio Mayrink Veiga do EStados Unidos jamais serão utilisados comovos em m�.nte! as linhas do exercício p. pas- localisação; pois o "Te- Rio, o Hotel Quitandi- enviado a um teatro �- clubes de recreios parade comumcaçoes e abas- sado de 1944. co-teco" logo transmiti- nhas, patrocina as irra- vo de guerra, chegou a os soldados licenciados,
ria pelo adio a situação diações do pampeonato Paris e Bruxelas afim de sob a supervisão das au
da bateria, para sua des- de futebol no Chile, pe-j

fazer funcionar Clubes toridades britânicas e

A cobra esta', truição pera. artilharia. lo preço de 500 mil cru- 'de diversões destinados dos Estados Unidos.
-x- zeiros_ aos soldados de todas as Cada uma das mulhe-..

f d S S t'd nações aliadas. res enviadas da Norteurnan o
\

.

ua an I ade. o Papa O Departamento de America, serviu anteri-r�or���,P��:�!���g�� Cap. Ratto., Guerra anunciou recen- ormente em clubes, nas

f:(1:t::'-I%;�'�t:�i;,:'I�i;;f�i;'li:ll:'0;;1;Í;'l;i�,,::'1 '*;�,t:i�"" ; I de.stinada aos prisionei- De sua viagem a Ca- temente que mulheres nas instalações militares
ros de guerra, interna- pital da RepublI'ca r norte-amerÍC'lnas, junta- daquele pais.

, e- ,mente com igual':1 núme-dos, refugiados e "a to- gressou acompanhado de
ro de mulheres d'o exér-dos os que sofrem em sua exma. ,se.nhora, o �r. cito britânico, farão ,funconsequencia deste pro- Cap. A'!ltomo Mou�ao cionar conJ'un tamentelongado conflito". O tex- Ratton Ilustre Secreta.'

.

-

o internacionalmente fa-to da mensagem que foi 1'10 da S�gurança PublI-
moso "Grand Hotel" deirradiado pela emissora ca.

do Vaticano em alemão,
francês, italiano e po- E ,. .lonês, é ó segu!nte: "Ao.s m que os medlcos dosbem amados fIlhos, prl- , Boas Festas;���à��s, �nte;nfodd�s� r�; E;;tados Unidos estão o '·Correio do Povo"que sofrem em conse-

f I' cl
I recebeu os seguintes te-quencia deste prolongtt- 'a an o legramas de Ano Novo:do conflito e ,que sofrem

(Serviço de Informacões do Hemisfério)
- RJO-C�tet� - Presiden-em todos os recantos do '

te da ReISublIca agrade-mundo; possa o Salvador Washington - S.I.H. - ./ ce e retribue votos feli-vos dar forças - Ele, que Numa recente. reunião adoção e expansão dos cidades novo ano. AIteve tão atroz agonia; da Associação Qe Saúde programas de eontrôle, berto de Andrade QueiEle, o unico e onipoten- Pública norte-a�ericana, do câncer pelos depar- r0z � of. de gabinete.te regenador da huma- anunciou-se que o como, tamentos de saúde da -RIO - Carlos Gomes denidade sofredora. A men- bate contra o cancer se- cidade, dos municípios e Oliveira, Presidente dosagem de paz - de novo rá grandemente intensi- do Estado, afim de �ci- Instituto Nacional do Matenviada a este mundo ficado num futuro pró- litar o intercambio de te, cumprimenta, envi'tão duramente castigado ximo. Umà nova asso- pontos de vistas relati- ando-lhe efusivos votose sujeito a privações - ciação nacional destina- vos fi. métodos eficazes de Boas Festas e Felizaquela mensagem de paz da a incrementar o con- de contrôle do cancer e Ano Novo_proclamada pelos anjos trôle do câncer, a "Pu- pFomover pesquizas em - Dos snrs. Erico Brude Belem, será para to- blic Healtli Canéer, As- ca�at�r cóoperativo na hns e Bernardo Grubbados vós um penhor se': sociation of America", ipidemiologia do cancer recebemos elegantes foguro do fim proximo de foi organi,zada. Seus' ob- e a aplicação de contrô- lhinhas para o correntevossos sofrimentos e a jetivos são "encorajar a i Ie ao cancer humano". � ano.

JARAGUÁ DO SUL Sabado, 20 de Janeiro de 1945 Sta. Catarina

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919

ANO XXVI

•

Exterior

A s Noivas e jo
vens esposas

toda. devem possuir outilissima
e pratico livro de "Dôna Benta"

Vende-se na Tip. AV'ebida

(Serviço de Informações do Hemiifério).
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�

������=��Posto Rubíní- Rua ��,?J,�t'[���. 158
•

Oficina Autorizada .ccFORD:u
Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,

Combustivel e Accessorios.
Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

2a. pagm�

Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por hábeis profissionais em mecânica, �.

e elétromecânica � .

!1l��������í3J�
Imposto de Consumo

A neva leí entrará em vigor no día
de fevereiro.

Avenida

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

------�,--------------------��-------------------------------

Moveis Estofados 'Cruzeiro'

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presad� al;nigo encontrará. os meios il1dispe�sav�is para h,armonisar a -decoração do seu lar dando-lhe elegância e conforto. DIspomos de dorrnitorios e sa!as?ejantar de imbuia, cristaleiras'avulsas, escritorios e casinhas, divan� e estrados da melh�r fabricação
tapetes de diversos padrões, tapetes congolíum, passadeiras, espelhos e colchoes.

,,_--_ 'ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MBNOR PRAZO POSSIVEL. ---

Exposição, vendas e escritorio, á R. Marechal FI. Peixoto, 541,58. ,Fone, 45.
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U A DOS U L

Construções e Artefatos
de Madeira S. A.

Casa Real

Entrará em vigor no dia 10. de fevereiro pro
ximo a nove lei do imposto de consumo, decreto-lei
n, 7.219 - À. de 50 de desembro de 1944.

O imposto, como ja na lei anterior, abrange as
mercadorias nacionais e extrangeíras, isentando as.
mercadorias exportadas pare o exterior, as fabrica
das pelos estabelecimentos federais, estaduais e mu

nicipais quando não se destinem ao comercio, es

que fabricadas pelos estabelecimentos de ensino par
ticular e publico, destinadas aos alunos dos estabe
lecimentos, e as que, a fabrica produzir e aplicar no
proprio estabelecimento, como matéria prima, na com

posição de seus produtos, e as amostras de demi
nuto ou nenhum valer comercial, assim considera
dos os fragmentos ou parte de mercadoria, o esrrí
tamente necessario pera ceretertsar a mercadoria e
sendo de distríbuíção gratuita.

. É obrigarorio a obtenção da patente de reg-is-
to para qualquer pessoa fisica ou juridica para . be
neficiar, fabricar, transformar, vender ou ter em de
posito os artigos sujeitos ao imposto.

Os lavradores que produzirem até 10.000 litros
enuats de graspa, alcool, 'ou aguardente de cana ou

mandioca, pagarão pela patente cr$ 50,00, e os que
produzirem mais de 10.000 litros e até 100.000 litros,
pagarão cr$ 100,00.

As fabricas pagarão a patente de acordo com
.

o numero de opereríos, ou força motora, calculan
do-se cada cavalo como equivalente a Õ operarios.
Assim 08 emolumentos serão de cr$ 50,00 para e
até 5 operarios; de 3 a 6, 100 cruzeiros; de mais de 6
II 12, 200,00 cruzelros: de mais de 12 a 25, 400 cr.ê:
de maís de 25 II 50, 800 cr; de meis de 50 a 100,
cr$ 1.500,00; de mals de 100 e até 200, cr$ 2.000,00.

O comerciante por. grosso pagará quando o

capital fôr até 10.000 cruzeiros, pela primeira espe
cie tributada cr$ 200,00, capital superior' a 10.000 e
até 50.000 respetivamente 400 e 40 cruzeiros; capital
de meis de 50 e até 200.000 cruzeiros respectiva
mente 600 e 60 cruzeiros; de 200 e até 500, resperl
vamente 800 e 80 cruzeiros; de rnais de 500 e até
1.000, resp.etivamente 1.000 e 100 cruzeiros.

O comerciante varegista pagará com um capi
tal até 10.000 cruzeiros pela primeira especie 100
cruzeiros e pelas demals 10: de mais de 10.000 e
até 50.000 cruzelros de capital, pagará resperlva-
mente, 200 e 20 cruzeiros; de 50 a 200.000 cruzelros, Ele, solteiro, lavrador,
fagará respetivamente, 500, e ÖO cruzeiros; de maís domiciliado . e residente 111- •

de 200.000 e até 500.000 cruzeiros, respetivamente, neste distrito, com vinte _ _._

:':::::::::':::::::::::::::::::".

�O�r��I���.��;:;l����fv:.���:O�e. ��éc;�:r�� �id: n���: ddi;'����, n:::; rr-'--'--A-��;��--d�-'-Õ-��� iã� �:�i:�Os generos alimenticios, entre os quais, queijo, vl�te e nove de ab!ll de H Devido estado de Saúde, vende= s e
::manteiga, banha, etc. passaram a pagar o imposto mil n<?vecenr�� e vínte e ii, um nego c io de Secos e Molhados,

::::1:::::.;:,::':::::
por guia, em vês de selagem direta como o éra até tres, filho legitime de Al- li Bebidas e Conservas por a tacado,aqui. São essas as modiflcações que mais interes- berto Bosse e Au.g��ta H com vasta e boa -cl ientela sito emsam os produtores e comerciantes, .mas, em se tra- Hubner B?sse, domlclh�- ii otimo ponto. Concedem-se boa s erendo de uma lei cujas infrações são punidas com d<;>s e residentes neste dis H vantajosas condições.

i:::::!,::::
pesadas multas, convem que os interessados procu- tríto. ii Informações: Caixa Postal, 39rem nas repartições responsaveís pela sua epltcaçäo Ela. solte.irà, de �l'?�is- ii JOINVILLE(coletorias federais), os informes para sua perfeita são domestica, domícílta- !:

::orientação. da e residen te nes te d is- \::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :i:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'
__________________________ rríto.: com dezesete anos

====-=_:::=_:::::_=========================
m!i!i!!!!!!i!EiI!E!!!i"""",,",!i!!!!!E!�ii!I!lEli25!!ll!�I!ii!!II"E";IE$!I�! de idade, na�cida neste

• ._ � • .,

��
_.

MI distri�o em seis de ma.rço 'tt11;..)\@!@)�@t@�@Y@®'í@@í@)®i'@)®í'@@f@)@5f@�;�_ , . III de mil novecentos e vmte �_. • •
..

Febres (Sezoes, M.alarlas, I sete, sendo filha legitima �
., - R· f,' d �. I.mpaludlsmo. de Antonio Martins e Mar-I Ç@. Tosse, Asma, Bronqude, Rouquldao, es na os e

•.Maleitas, TremedeIra tha Woehl domiciliados e (@

I
.

Corupa, 15 de Janeiro • •

'C I A t"
" de 1945. Encontram alivio imediato com ·0 us.o do

�.
'

apsu as n Isezonlcas

�I-g At2'resen�a:am os dO�l1- • • I n c o m p a r a v e 1g MI"nanco ra" lT'en.tos eXIgIdos pelaleI.. ta\

I' iii SI alguem souber de al- � �
Em Toda. as· Boa. Fanoacias I �F::����i1::�:�t:po:::� ®5 Peitorill de Ongieo Pelolenle IIll: um produto do. Laboratortos ,MINANOORA I ���t����do no '!>gar dO; O PEITORALMAIS VOl'OlECIDO NO BBA§)L @J

I
- Jomvllle - Sta. Catarma -

I WALDEM.AR LUZ ê>
• • • • • • �@,;@@}.@@)..@@}.®@Ü@JrEllllEElil!Elö_liEiEI'.!iEiIiI!!!I!iII m .ad ESCrIvão it®@l.®���@.&®�. ... . .

defronte o eine Buhr
tem sempre em estoque
muitas quelldades de

Sabonetes,
Pastas dentifrícias,

Talcos, erc., etc.,

1",

Uma nova
(:) bela coleção de
Livros Infantis,
acaba de receber

Aviso aos subscritores de ações
Ficam convidados os snrs. subscritores de _

ações da sociedade anônima acima menciona�a,
para a primeira assembléia geral que terá por hm
a nomeação dos tres peritos que deverão proce
der a avaliação dos bens e direitos, com que
parte dos subscritores pretendem realizar e ínte
gralízar o capital subscrito na formação da so

ciedade, bem como para discussão e aprovação
dos estatutos sociais, cuja assembléia terá lugar
no dia 20 do corrente, as 14 horas. em Rio Molha
municipio de- Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na resídencía do incorporador.

Jaraguá do Sul, 4 de Janeiro de 1945.

FREDERICO CURT ALBERTO VASEL

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL

Tipografia
m_&llIICII"**__ii1I11l11l1__IIIII!III_

Begistro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

cial do Registo Civil do
Distrito de Oorupá. Muni
cípio de jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

Edital N, 818

Tarcilio Bento dos Santos e

Maria Rosa Cordeiro de Souza

Ele, solteiro, lavrador,
domiciliado e residente
neste distrito com vinte e

quatro anos de idade, na
cido neste distrito em 25
de março de mil novecen
tos e dezesete, filho legi
timo de João Bento dos
Santos e Ana Lopes dos
Santos, domiciliados e re

sidentes nesre distrito .

Ela, solteira, de profis
são domestica, domicilia
da e residente neste dis-
trito, filha legitima de
Antonio Cordeiro de
Souza e Rosa Maria da
Conceição, domiciliados
e residentes neste distrito
sendo a contraente nasci
da em Ieraguä do Sul,
em oito de junho de mil
novecentos e onze.

Corupä, 5 de janeiro
de 1945.

Edital N. 819

Erich Bocce e Ellzabeth Martins
3x3 Incorporador

De ordem do sr. Pre
fflito Municipal torno pu
blico que durante o cor

rente mês de laneiro, ar
recada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
rIe .Iaraguâ do Sul e na

Intendencia de Corupá,
imposto Licença s/Bicicletas"

I Automóveis, Moto e Carros

Não satisfazendo o pa
gamento no I'�fel'�do mês,
ficará o contI'lbumte su

jeito á multa de 20'j. s�
bre o imposto no prnnei
ro mês, sendo então fei
ta a cobrança judicialmen
te.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá
do Sul, 2 ele Janeiro do

1945·
F.VOSGERAU

Tesoureiro

•

.' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RUA CEL. EMILIO JOURDAN, 62-Jaraguá do Sul

;���;��i�����!�i����i��������I�i���imli�!
EM JOINVILLE

Oficiais aviadores brasileiros, estão fazendo u:m curso de
Aviação Naval nos Estados Unidos. I SERVIÇO DE INFORMAÇÖES DO HEMISFÉRIO

Washington-S.I.H.-Um grupo de oito oficiais
aviadores brasileiros está fazendo um curso de
estado maior em bases de aviação naval des Es
tados Unidos. São eles:-Tenente-Coronel Mario
Poppe de Figueiredo, Tenente-Coronel Julio Tel
ley de Mendes.j Major M�nuel Me_ndes F�rreira,
Major Antonio Carlos da SIlv.a MurlC.y, Major Ru
bens Monteiro de Castro, Major Floriano Macha-

do, Major Heitor de Paiva, e Capitão Golbery de
Couto e Silva.

Esses distintos aviadores brasileiros comple
taram o curso da Escola de Comando e Estado
Maior de «Fort Levenworth», Kansas, e foram
transferidos para Orlando, na Flórida. Dessa Es
cola os oficiais serão enviados para uma base
base aérea de Miami, Flórida, para conhecimento

adiantados de aviação naval. Uma vez terminado
esse estagio, irão para a base aérea de Jackson
ville, Flórida e daí para a Base Aérea dos Fuzi
leiros Navais em Cherry Point, Carolina do Norte.

Depois de. terem completado o curso do Cor
po de Fuzílelros Navais, voltarão para escolas do
Exército dos Estados Unidos onde receberão ins
truções finais antes de regressar ao Brasil.

·

c O'H R E I O O O p O y O
Caixa Postal, 19 fUN O A D O E' M 1919 Telefone N. 39 Escritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
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Dr. LUIZ DE SOUZ.A
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Sêis eminentes educadores e engenheiros
brasileiros estudam nos Estados Unidos Esportiva--------------------- POR A- 0- M.

Vid a
Washington-S.I.H.-Seis proeminentes educadores
brasileiros chegaram aos Estados Unidos, afim de
estudar os metodos das principais instituições tec
nicas e de funcionamento das modernas fabricas
industriais.

Os membros da missão tecnica são os Drs.
Mauricio Joppert da Silva, Ruy de Lima e Silva e
Alano da Silveira, da Escola Nacional de Enge
nharia do Rio de Janeiro, e os Drs. Homero Bar-
bosa Assis Martins, Felinto e Paulo Fonseca, da Domingo grande mas-Escola Politecnica de São Paulo.

sa de povo foi éLO cam-A referida missão passarà uma semana em
po do Baependí, afim de

Washington antes de iniciar sua visita de quatro assistir a peleja que pomeses á varias das principais instituições tecní- deria ser a final em dis
cas e modernos estabelecimentos industriais do puta da taça SALWARE.
pais. , Mas infelizmente a pes-A0 concluirem a visita, que se espera ser ima atuação dos atacan
amplamente, dedicada a metodos de ensino e pes tes locais não deu a ví
quiza, tanto geriais como industriais, os membros toria a seu quadro. 2 xOda comissão deverão estudar a recomendação da foi a, contagem, goalsadoação dos métodos recentemente aperfeiçoados estes conquistados granos Estados Unidos, no currículo suas proprias ças aos esforços dos pe-escolas técnicas. riquitos.A visita da missão técnica foi arranjada pe- Indi v i d u a I m e n f eIa Comissão de Desenvolvimento Inter-Americana Schmitt foi a grande fi
em cooperação com a sua afiliada, a Comissão

gura dos vencedores,Brasileira de Desenvolvimento Inter-Americana, olassííícando-se como
como parte de um programa geral para auxiliar

um grande goleiro, e
e promover o desenvolvimento mutuamente bené- conseguiu manter a cus-fica nas Américas. t d d fAI Comissão de Desenvolvimento Inter-Ame-

o e gran es es orços
invencivel o seu arco.ricana entrou em contacto com a Admínístração A zaga esteve boa.de Treinamento Internacional, afim de fazer esta, Na linha media desta-preparativos sobre o qual será completado medi-
cou-se Aguiar; os doisante cooperação a ser prestada pelos proprios medios da ala estiverammembros da missão. : a altura dos seus com

panheiros. O ataque em

geral, bom. Destacou-se
o centro avante Edio.
Nos vencidos: Arno es-

Derrotado o Baependí por 2 x O. - Péssima a
atuação -do ataque alvi-celeste. - Schmítt. a
maior figura em campo. Ciríneu, o melhor

do Baependí � Ótima a arbitragem de Salves.
teve bom, e não teve No ataque duas figuras I o Juvenil' foi derrotado
culpa dos tentos que salvaram-se: Cirineu e I pelo quadro secundario
deixou passar. A zaga Otti. Os demais quasi da S,D. Acaraí. 3 x 1,Girola e Peruzinho

este-/
nulos. A arbitragem es- foi a contagem. Arbitrou

ve firme, destacando-se teve a cargo de sargto. esta peleja o sr. Rodolfo
este ultimo. Na linha PEDRO SALVES, que Fischer que teve boa
media destacou-se em teve uma otima atuação, atuação.
primeiro plano Girola II, tanto em reprimir o [o
sendo seguido de perto go pesado, como na im-
por Amauri. parcialidade.
Mahnke esteve fraco. Na preliminar, tambem

Erico Bruhns,

Dia 28, a 4a.
partida

Depois do prélio de
domingo foi tirada a sor
te e esta recaiu nova
mente em Jaraguá para
o día 28 do corrente.
Vamos assim esperar

mais 8 dias para ver

quem leva a taça "SAL
WARE" e as "12 CHAM
PAGNES".

i$i�����I;���i�i�iOOii�i�imi�OO��III�������
"Onde comprarei melhor 9?1"
POIS SEMPRE quando V. S. precisa de Sedas, Casemi
ras, Perfumes,

_
Roupas Feitas, Chapeus e mil outros

artigos, EW�ONTRARA M/�IS BA!{ATO NA CASA

No jogo realizado doo.
mingo em Joinville, en
tre o Caxias e o Palmei.
ras de Blumenau, ven
ceu este pela contagem
de 6 a 4. •

Gpupos
«São Luiz» e

Escolapes
«Dívína Prevídêncía»

Ministerio do Trabalho, lndustrle e Comercio
16a• DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

Florianopolis - ,- ---------Santa Catarina

EDITAL Campeonato
Sul-Americano

.................................................... Pelo presente edital, torno publico, pare conhe-

1{�i"
.... · .. ··· .. · .... · .. ·· .......... · .. · .. ·· ......

'·�::i! â:C��s���d����eâ!�dr!iiude� ��r:����.��IOag'e�r��II "f�RRfIO' �O POUO" II to-lei Nr. 5.452, de 1/5/45, pare fins de recolhírnento
li ii do IMPOSTO SINDICAL, devido por todos os em-
ii Ave. Getulio Vargas • 350 ii pregadores, empregados, agentes ou trabalhadores
�.. �. :.. ;. autônomos e profissionais liberais, dêsre Estado, de-Telefone �. 39 • C. Postal, 19

•i.:i:= JARAGUA DO SUL �•..:.i.: signei, pare as localidades onde não existirem agên
cias do Banco do Brasil S. A" o Banco Indústria e

�I Estado de Santa Catarina II Comércio Santa Catarina S. A. (Matriz e Filiais).
:: ASSINATURA ANUAL :: Não existindo na localidade agência de um ou outro , _

I·�OOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ii e-s 25,00 H Banco, o recolhimento deverá ser feito na sua egên-
00 H ·ii cia ou filial mais próxima. O recolhimento do ·Im-Adolf Hep. Sehultze � g GERENCIA.' ;; posto Sindical dos empregadores efetuar-se-á no rnêszes

1.i. ii de janeiro de cada ano e o dos empregados será Imposto s/ Tabacos00 MARCENARIA EM GERAL 00
i:.'.i:::

A Comercial Ltda. ii descontado no mês de março e recolhido em abril Derivados e Beb
í

da e00 Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00 DIR. RESPOJ"SAVEL 111 anualmente. Chamo a atenção dos ínreressedos pa� I
Al cool i cas

00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS' 00 l::l::.
A R T U R M U L L ER li r� a fiél ob.servância das dispo�ições da C.�n.solid�- De ordem do sen hol'm:<! � ii çao das Leis do Trabalho, publicada no Diério Ofl-j CoI to· to' o bll

ms ms
O"

.

I d U'- d 9 d A �

d 194" I d
e r, ,1 n pu ICO

; W :: REDAT R' ii era a _mao e. e gost? e u, esc �recen o
que durante o correnteINSTALAÇÕES �O.MPLETAS DE: � ;:.:,':::.'

Mario Tavares da C. Mello !! que, o nao cumprimento do dlsposro na referida Con-
mez d 'Janeiro r _DormitarIas � !! soli9a,ção, dentro po . prazo legal, �mplicar� na apli- dá-se �esta Col�t;ri�ecao00 Salas de Jantar 00 ii

DIR. COMERCIAIS ii caçao das multas de dez a dez rnll cruzeiros Cr$ i osto acima rei t'vCópas 00 i! WALDEMAR GRUBBA !i 10,0:> a e-s 10.0.o�00), se�u�do a nat�reza da in- a�P rimeiro Remestr! I o

Escritorios 00 H LEOPOLDO REINER ii fra�a? e as c0!1dlç�es. econorruces do. Infrator, s�m re�ente exercício.
do

Moveis rusticos e outros. 00 I H:::\ ••:H prennzo �a açao crlmínal .e d<:s penal�dades previs-
p
Os contribuintes que

fi
i::::::::-.:=::::::::::"::::::::::::::::::::::::(( tas no �rJ: 55� d� Consolldação .(Secçao VI�I) .. �ara ão satisfizerem se .

MOVEIS AVULSOS COMO: ! 05 profl�slonals hb�r�15 a pen�hdade �onslstJra r..a namentos dentro d�S �a_Cd'
.

'. " , �suspensao do exercicro profíssslonel, ate a necessa- r· nez od
_ e_a eiras f=RA..__OS E ANÊMICO.,. I ria quitação. As repartições federals estaduais e mu-

erido I ,p �rao fa

PO::;:?�ha!ixd: �e�!;�to:i�sara radio ViNHO �;;��ADO nlclpals nã� conce�e�ão registro o� fun.cionamento !e��11��1 d�e;��tro com

E entre muitos outros. a ou renovaçao da atavlda�e .aos estabe]eclmentos de 'rerminado os prazosCaixa Registradora marca "RECORD" I.,. -1IiI!t.. empregadores e aos escr!tó�los e congener,:s dos !r�· citados, serão extraidas.Afamada pela sua eticiencia, substitu To....
balhadores por cont� pr�prla, 32m que �eJ�m eXlbI�

as certidões de dividasindo as Caixas Registradoras de m:<!
das as provas de qUltaçao do Imposto Smdlcal, reg-

para ter logar a cobran-elevado custo.--------- � R••friado. salvado o ,:aso do. �l1!pregado� .ou trabalhador por ça pxecutiva.
.

Bronquit.. conta própria que iniCie sua �tlvIdade. Para o� em- Coletoria Estadoal de
E.crofulo.e pregadores e empregados sera observado o dlspos- Jaragu' do Sul 2 d Jto pela �on�olid.ação, Capftu�o III, Secção I. neiro d� 1945.'

e a

Florlanopohs, 9 de JaneIro de 1945.
ERNANI DE OLIVEIRA

Delegado Regional

As Diretorias avisam aos interessados que a
matricula dos atuais alunos deverá ser renovada nos
días 25, 26 ou 27 do corrente mês.

Nos dlas 28, 29 e 30 serão matriculados os
novos alunos.

Os candidatos ao primeiro ano preliminar deve
rão apresentar certidão de nascimento.

Iaragué do Sul, janeiro de 194?

No campeonato Sul-
Americano que atual
mente se está realizan
do no Chile, o quadro
chileno derrotou o equa
toriano por 6 a 3.
Amanhã jogarão Bra

sil x Colombia.

Edital

Convalescença.
V!"<HO CREOSOTADO

HELEODORO BORGES
Escrivão

•

� ;;�� GERADOR OE SAúDr.
.,._,....._._---_......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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9912- -Oswaldo Marquardt, brasileiro requer re
dução imposto predial de sua casa sito a rua CeI.
Procopio Gomes de Oliveira, atualmente habitada
pelo requerente, predio este que até então vinha
sendo lançado como predio alugado. A vlsra da
informação. faça-se o lançamento na base de Cr$1.800,00 anuaes.

.

9929-Baltazar Stahl, brasileiro requer baixa
imposto de Industrlas e Profissões si carpintaria pornão desejar rnais continuar nesre ramo. Idem idem. �UJ'��"_"· "''''- -_._-

9950-Carlos Gumz, brasileiro requer rransfe
rencia imposto de terreno vendido a Ricardo ßur
tendoerfer com érea de 130.000 mt2. sito a estrada
Ieraguasinho Idem idem.

9933-Ricardo Buttendoerfer, brasileiro requertransferencia imposto de terreno vendido a Bruno
I{itzberger com área de 70.400 mt2 sito a estrada
jaraguasinho. Idem idem.

9932-Angelo Demarcki, brasileiro requer trens-íerencía imposto de terreno vendido a Silvio Tome- :::lr
.. · .... ·· ...... · ......

·�
...... · ......

:���c····.. · .. ·'.\::lim com área de 72.000 mr2. sito a estrada Irapo- IE Tllo:;) ill� p � �- (11\cusinho, Idem idem.
� ti � t0l lL \1jI9931-João Papp, brasileiro requer transferencia

imposto de terreno adquirido de Rudi, Cecilia e Wili
Baumann, com área de 198.000 mt2. sito a estrada
Rib. dos Hungaros. Idem idem.

9928-josé M. Müller requer licença pera man
dar construir um xiqueiro nos fundos de seu terreno
a rua CeI. Procópio G. Oliveira, 353 medíente assi
natura de termo de promessa. Idem idem.

9923-Henrique Chilomer, brasileiro requer J A R A G U Átransf. imposto de terreno adquirido de Henrique �.�::::� -::-..� :x:-:-:-� •••••••-:-:v -::-.: -::-..�::::�}Volkmann e Frederico ôchulz, com área de 36.936
mt2. sito a estrada Ano Bom. Idem idem.

9922-Emilio Pett, brasileiro requer licença pare

'p R O C U R Econstruir uma casa de madeira a estrada Rio Novo. João Chrestier e Alma EDITAL N. l.77lJ deIdem idem.
Marquardt. 18-1-459926-Guilherme L. Barbosa brasileiro requer I deixar seu aparelho de radio em Ele, solteiro, lavrador, Antonio João de Souza etransferencia imposto de um terreno adquirido de .

domiciliado e residente Maria Luíza NichelatiIovíra, com área de 350 mt2. sito a rua Dr. Nereu perfei to estado de fu n cion amen to, distrito, com trinta e'
. . .

Ramos. Idem idem. na melhor e mais aperfeiçoada quatro anos de idade, Ele, solteiro, .b��slleIro,9924- Oswaldo Larsen, brasileiro requer trens- OFIAINA DE CONCERTOS DE }lADIOS nascido neste distrito em Ilavrador, domiciliado eferencla imposto de terreno vendido a Francisco \, � vinte e oito de julho de resident,: neste distrito, noßrosowskl com área de 120.000 mt2. sito a estrada
de Paulo Beenke mil novecentos e dez fi lugar RIO Molha, sendo·Izabél. Idem idem.

lho legitimo de J�ão filho legit�mo dos. lavra-99�6-Alfred.o Keiser, brasileiro requer alvará Conserta-se radies de qualquer' Chrístíer e Paulina Paul dores [oão Candido dede Habire-se e Vísrorle pare sua casa recencons-
.

UI' Christier, falecidos. �ouza e de Maria Fran-truida sito a rua Marechal Deodoro da Fonseca marca, maqumas de costura, e Ela solteira domestí- CISCO Machado. Ela, bra-nesta 'cidade. Como requer. I aparelhos elétricos em geral. ca d'omiciliad� e resí- sileira, solteira, lavradora,99�0-Bernardo Meyer. & Cia. firma brasilei�a JARAGUÁ DO SUL . Av. Getulio Vargas, 184 de�te neste distrito com domiciliada e residenterequer licença pare construir uma casa de elvenería trinta e um anos d� ida. neste distrito, no lugarde tijolos a rua Presidente Epitacio Pessoa, 99 Co- . .q_.____________ de nascida em Blume- Rio Molha,· sendo filha le-mo requer. na�, em quatro de julho git�ma. dos. lavradore.s9868-Max Fiedler, bI'asileiro requer alvará de -O e c I a r a c ã 0- de mil novecentos e tre- LUIZ Nlchelatl e Ema NIrhabite-se em sua casa sita a rna Domingos R. da
,ze, filha legitima de Te- chelati.Nova. Como requer. Eu abaixo assinado, João Denk, declaro que não odoro Marquardt e de EDItAL N. 1774 de?921-- G�stavo R. E. Becker, ,�rasileiro reque� --me responsabilizo a pagar qualquer conta que-- Angusta Mal'quardt, do-alvara de habite-se para sua casa SitO a est. Itapocu ---façam em meu nome as duas filhas, SOFIA e--- miciliados e residentes 18-1-45zona suburbana. Como requer.

.

---PAULINA DENK, estando neste momento--- neste distrito. Willy Grützmacher e9911-Carlos Hardt, brasileiro requer alvará de ausente de minha casa. Corupá, 16 de janeiro ElISa PiccoliHabite-se para sua caM sito a rua Quintino Boca-
.

_ de 1945.iuva, nesta cidade. Idem idem. Estrada GaraJuva-Corupá, 9-1-·15.
9909-Walter Müller, alemão requer alvará de 2x2 João DenkHabile-se para sua casa sito rua Mal. D�odoro da

� _Fonseca. Idem, idem
9906-Theodoro Roeder, brasileiro requer al

vará de Habite-se e Vistorta a casa sito a rua Preso
Epitacio Pessoa, recencodstruida. Idem idem.

9880-Alvino Heidörn, brasileiro requer alvará
de Habite-se para a casa 1.041 a rua Mal. Deodoro
da Fonseca, de propriedade de Germano Stein. Idem'l9881-Helmuth Neumann, brasileiro requer alva-rá de Habite-se para sua casa sito a rua Barão do ------------�----------------------Rio Branco. Idem idem.

78M-Erich Koch, brasileiro requer alvará de
Habite-se para parte da casa sI a rua Angelo Piazera.
Idem idem.

9925-Irmãos FUlle, brasileiros requer alvará de
Habite-se p�a sua casa sito a rua Preso EpitacioPessoa 745�741. Idem idem.

lPrefellt1ll11ra M1UlIDlllCll1l'aR de
JJarag1Ula dto §1UlR

; Requerimentos Despachados
Dia 9-12-44

7956-Arnoldo Grahl, brasileiro requer licença
pera construir um tanque c/2 mrs, de altura pare
represar eguas suficiente para movimentar sua ser
raria sito a estrada Rio do Cerro. Como requer.

9919-Henrique Haerichen, brasileiro requertransf. imposto de um carro de lavoura, vendido- á
Alfredo Marquard. Idem idem.

9917-Hilda Gless, brasileiro requer rransf. im
posto terreno adquirido em Aste Publica, com área
de 62.778 mts. sito a estrada Iaragué Alto, terreno
este pertencente á Placido Demarchi. Como requer.9918-Hilda Gíess, brasileiro requer transf. im
posto terreno adquirido em Aste Publica com área
de 52.778 metros sito a esrrada Iaragué Alto, rerre
no este pertencente a Julio Dernarckí. Como requer.9910 -- Max Wilhelm, alemão requer licença paraabrir um valo pare substituir os- canos atreves a rua
Benjamim ConSUmI. Idem idem.

Dia 13-1:!-44

-

SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUÀ DO SUL, 19 de Dezembro de 1944

LUIZ GOMES-Secretario

Ministerio do Trabalho, lndustríe e Comercio
16a• DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

Florianopolis - .... ---------.5anta Catarina
PORTARIA n. 2, de 6 de janeiro de 1945.

O DELEGADO REGIONAL do Ministerio
do Trabalho, Industriá e Comercio, no Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe
são conferidas em virtude das leis e regulamentos
em vigor e, tendo em vista a inexistencia e Sin
dicatos de Agentes ou Trabalhadores Autonomos
e Profissionais Liberais,

RESOLVE:
Fixar em vinte cruzeiros (Cd 20,00), a írnportancía correspondente ao Imposto Sindical, devido a
entidade Sindical de grau superior e Fundo Soci
al Sindical pelos Agentes ou Trabalhadores Auto
nomos E' Profissionais Liberais do Estado de San
ta Catarina ..

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Florianopolis, 6 de janeiro de 1945.

ERNANI DE OLIVEIRA
Delegado. Regional

EM JOINVILLE

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

F a z S a b e r aos que o presente edital de ci
tação, com o prazo de trinta dies, virem ou dele co
nhecimento tiverem, que, estando se procedendo nes
te Juizo,. ao arrolamento dos bens do espolio do' fi
nado Erminio Nicolini, e tendo sido feita a decla
ração dos herdeiros, na qual consta o herdeíeo fi
lho Alfredo Nicolini, como residente em lugar in
certo e não sabido, pelo presente edital, chama e ci
ta ao mesmo Alfredo Nicolini, para comparecer nês
te 'Juizo, ou fazer se representar nos eutos do Arro
lamento, dentro de trinta dies, para falar aos termos
de dito arrolamento, sob as penas da lei. E pare
que chegue a noticia ao conhecimento do mesmo,
se pessou o presente edital que será afixado ás por
Ias do Forum, no lugar de costume, e publicado pelo jornal local "Correio do Povo". - Dado. e passa
po nesta cidade de jaraguá do Sul, aos treze dias
do mês de Janeiro de mil novecentos e quarenta e
cinco. Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (assi
nado) My Pereira _ Oliveira-Juiz de Direito. - Está
conforme o original, do que dou fé,

Jaruguá do Sul, 15 de Janeiro de 1945
O Escrivão - NEY FRANCO

Ele, solteiro, lavrador,
domiciliado e residente
neste distrito, no loger .

«Rio Alma», sendo filho
legitimo dos lavradores

B· C· I' Guilherme Persch e Elia

eO',stro lVI' Bruch. Ela, brasileira., solteira, domestica, dorní-
WALDEMAR LUZ, ofi- ciliada e residente nesre

cial do Registo Civil do distrito, no lagar «Rio
Distrito de Corupá, Muni- Alma», sendo filha legi
cipio de Jaraguá do Sul, faz rima dos lavradores Au
saber que pretendem casar. gusto Greuel e Alvína

Greue!.

Ele, solteiro, brasileiro,
At-'resentaram G� docu- lavrador, domiciliado e

lT'entos exigidGs pela lei. residente neste distrito, no
Si alguem souber de al- lugar Tres Rios, sendo fi

gum impedimento oponha- lho legitimo dos lavrado-
o na forma da lei res Ernilio Grützmacher e
Lavro o presente para de Berta Klug Grützma

ser afixado no I<)gar do cher. Ela, brasileira, sol
costume. teira, lavradora, domici-

WALDEMAR LUZ liada e residente neste
Escrivão distrito, no lugar Tres

Rios, sendo filha legitima
dos lavradores Luiz Pic
coli e Escolastica Piccoli.

EDITAL N. 820

Citacão
,

�e�lstro Li�11
procure

HOTEL TROCADERO
AfvIBIENTE DISTINTO - OTlMAS r�EFElçÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY!". 185

Tinia e Goma "Goiana"
SÃO AS MELHORES

(orgulho da industria nacional)
Na Tip. Avenida

Edital.de

A slF!.US S$ AI'RESENTA SOR
'NÚMEItAti P'OftMAS. TAIS COMO,

ItEUMATISNO
IESC"ÓFUL.A8
ESP'NHM

FfsTUWUI
ÚLCltn_
ECZEMAS

�
"''''040

� .ARTROZ

MANCHU

�����1� H�O.�UA�,'�A nllõND�-" "lIjl ,ÖOA r "'''TE
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PA R A F E R I DAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES.
CCCEIRAS,

\

F R I E I R A S,
ESP I N �,�!.. STC.

Artur Müller, Oficiai do Re
gisto Civil do 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

I
habilitarem para casar-se:

EDITAL N. 1.772
de 18-1-45

Albrecht. Pers ch e
Hert.ha Greuel

E para que chegue ao conbe
cimento de todos mandei passar o

presente edital que será publicado
peia imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.
Si alguem souber de algum

impedimento, aCllse-o para os
fins legais.

I ARTUR MÜLLER, Oficiai

l e § s 1DIll 2l IDl-1Ill

Fabricação de Ferramentas Agricolas :
.

SeGAS ROTATIVAS PARA ARADOS
Rua 'Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Gom�an�ia �acio�al U� ���lirO� I�ira��a
A\.GENTE§ LO€CAIS

A Comercial Ltda.
/ARAQUÁ DO SUL

NUNC� EX�ST!U !(-:iU�L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORRBIO DO POVO 5&. pagina

Em 5-12-44.
9905 -. Carlos Bayer, brasileiro requer baixa imposto
de lnd. e Profissões s/generos alimenticios por nao

desejar mais continuar neste ramo de negocio. Idem.
9908-João A. Zacko, brasileiro requer trensferencla
imposto de um carro de mola á Rudolfo Horongoso
Como requer.
9898-Luiz Leoni, brasileiio requer transferencia im
posto de uma bicicleta vendida a Guilherme Prestini.
Corno requer.
9903-Arno Classenapp, brasileiro requer transferen
ela imposto de terreno vendido a João C. Stein,
com 5.000 mt2. estrada Ieragué esquerdo. Idem.
9901-Ricardo Neumann. braslleíro requer rransferen
ela imposto (je um terreno vendido a Hugó ôtelnerr,
com area de 9180 mt2. sito a a estrada Rio Cerro.
Como requer.
9900-Hugo Maas, brasileiro requer transferencia im
posto de terreno vendido a Oscar Blanck com 62.500
mtê, sito a estrada Rio da Luz. Idem:
9904-Theodoro Hínsching, brasileiro requer transfe
rencia de lançamento imposto de um automóvel para
caminhonete. Idem.

SEORETARIA DA PREFEITURA MUNIOIPAL
DE JARAGUÀ DO SUL.

LUIZ GOMES-Secretario

Jaraguá do Sul,20 de Janeiro de 1945
._---------------------------

SÃO OS

•

Sabados: Das 9 ás 11,00

JP>refei!wura MhillIDlllclllPal ãc l1li1---------
Banco IndlJstria e Comercio

Jarasuã dto §1Ull " CALÇADOS de Santa Catarina S. A. .
.

Requerimentos Despachados
9987-Augw�to Pereira-Brasileiro requer baixa im-

R O
A GEN C I A

posto sobre um troli, paro o exercicio vindouro, por . •
.

ã d S Iter vendido pare íora do Município. A viste da in- ..aragu O U

formação como requer. 31-12-44. Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «IN C O»
Em 1.12-44. Matriz: I T A J A Í

9875-Guilherme Gumz-brasileiro requer lícença pa
ra ·construir um xiqueiro nos Iundos do seu terreno
á rua Eliza Stein, 256, mediante assinatura de termo
de promesse. Como requer. 1-12-44.
9860-Alfredo Beckendoerfer-brasileiro requer trens
ferencia imposto de um terreno adquirido de Emilio
Piazera, com 50.000 mt2. sito � estrada ltapocu-Han
se. Idem, idem ,idem.
9886-Paulo Plastwick-Alemão, requer licença pera
mandar 'tolocar um toldo da frente de sua casa, rua
Marechal Deodoro dél� Fonseca n. 507. Idem.
9884- Frederico F. "Moeller-brasileiro, requer licen
ça pera retificar ufo córrego em seu terreno á rua

Benjamin Constant. Idem .

9887-Carlos Deren, brasileiro requer licença cons
truir um maosoleo na sepultura de Walter Darem,
ínhumado no cemiterio municipal da séde, conforme
inscrição anexa, Idem, idem, idem.
9895-Augusto ôchultz, brasileiro requer baixa im
posto Indusrrlas e Profissões de uma serraria sito a

estrada Rio__, Cerro, por não mais desejar' continuar
neste ramo. Idem, idem, idem.
9892-Erico ßutzke, brasileiro requer transferencla
imposto de. uma carroça vendida a Erwino Enke.
Como requer.
9891-Joaquim Giraldi. brasileiro requer transferencía
imposto de um terreno vendido a Alexander Avanci,
com 115.000 mt2, sito a estrada Irapocuslnho. Idem.
7897-Gustavo Ranthum, brasileiro requer baixa im
posto de Ind. e Profissões de uma alfaiataria Rio
da Luz, ppr não desejar rnals continuar neste ramo.

9896-Adolfo Feiler, brasileiro requer transferencio
imposto de um engenho de açúcar a Adolfo Menel.
Como requer.

.

9895-Ursula Brückeimer, brasileira requer baixa im
posro.Ind. e Profissões, e respectiva placa sito a
rua José Bonifacio 129. Idem.

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
. Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do
Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto Uniâo e Canoinhas.
SUB-AGENCIAS EM: Indaial, Hamonia, São Joaquim, e Tijucas:
ESCRITORIOS EM: Concórdia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá, EM INSTALAÇÃ.O: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como
cobranças, descontos e caução de títulos de expor
tação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,
ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição, sem avise, com retiradas livres para

quaisquer importancias, 20/0
- I -

100m
aviso previo (retiradas diarias até

________________I1I1II . 1.000,00) 3 %

Deposites Populares Limitados (até 10
Edital N. 1.769 de 16-1-44 mil cruzeiros) depositos iniciais a

Do primeiro distrito de partir de 20,00 subsequentes a

Ioínvllle. 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
BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARfNA S. A
H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

MELHORES
E MAIS

Indusíría de Calçados
Gosch Irmãos SIÄ.

JARAGuÁ DO SUL
SANTA OATARINA

Produto da.:

BARATOS

-1- Caixa Postal, 11

Placido Correa e Hel
ma Maas.
Ele, brasileira. solteiro,

lavrador, domiciliado e
residente neste distrito, em
Estrada Nova, sendo fi
lho legitimo de João Dio
go Correa e de Francrs
ca Eduarda Correa.

EI�, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

O escrivão ad hoc - Paulino Peôr! residente nesre distrito, no
lugar Tres Rios, sendo Ii

Edital N. 1767 de 12-1-45 lha legitima deFrenclsco
ALfREDO r�OELLER E Maas e de Minna Maas,

MMIA SCHf.WIMSKY Edital N. 1.771 de 16-1-45

R��I�tro Li�11
Artur Müller, Oficial do Re

gisto Civil do 1°. 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

habilitarem para casar-se:

EDITAL N. 1.766

O rev Padre Vigario, os noveneiros e fes
teiros da tradicional festa de São Sebastião,
o milagroso padroeiro da paroquia, convi
dam o povo em geral para os festejos que
nesse dia serão realizados no patio da
------.- --IgrejaMatriz.--------:-
TOMBOLAS-RIFAS-LEILÃO DE PREN
DAS-OHURRASOO--AVES ASSADAS
OAFÉ-DOOES--BEBIDAS GELADAS

--INICIO AS 9 HORAS-
.NOTA- As prendas para a festa poderão
ser entregues a pessoas encarregadas de
recebelas no domicilio, ou remetidas á •

----Casa Paroquial, até a vespera.---

Edital de Citélcão
,

o Dou'tor Ary Pereira. Oliveira Juiz
de Direi 'to da comarca de Jaraguá do Sul,
Es'tado de San'ta Ca'tarina, Brasil, na
forma da Le t , e t.o .

FAZ SABER aos que O' presente edital, virem,
ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa,
que estando se procedendo o arrolomento dos
bens deixados por falecimento de Paul Alfred
Ludwig Philipp� e t�ndo reita a declaração de
herdeiros, na qual consta Otto Philipp, como au
sente, pelo presente cita e chama ao, dito OTTO
PHILIPP, para comparecer ou se fazer repr�sep
tar neste juizo, dentro de trinta dias, para ralar
aos ternos do dito arrolamento, sob as penas da
lei. E para que chegue a noticia ao conhecimento
do mesmo, se passou o presente edital, que será
afixado as portas do Forum, no lugar de costume
e publicado pe-Io jornal "OORREIO DO POVO"
que se edita nesta cidade. Dado e passado nesta
cidade. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos oito dias do mes de Janeiro do ano
de mil novecentos e quarenta e cinco.

Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi, (äS
sinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito". Es
ta conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 8 de Janeiro de 1945.
Escrivão NEY FRANCO3x2

Ele, brasileiro, solteiro,Em 6-12-44. lavrador, dornlclllado e

9914-Pedro Francisco Freiberger brasileiro requer 'residente nesre distrito,
licença pare mandar construir um� casa de 'madeira em Tres Rios, filho legítí
pera morada sito' a estrada Retorcida com dimensões mo dos lavradores Otto e

de 9x8. Idem. Ida Peasson Moeller.
9915--Heinrich Koppmann. alemão requer licença Ela, �r��ileira, lav�ado-abrir uma exposição de vintura a rua Presidente I'a, domICIliada e reslden
Epitacio Pessoa 207. Idem... te neste distrito, em Fran-
9915-Jose Kaczorowski, brasilf'iro requer licença pa cisco �': Paula, sendo fi
ra remover os restos mortaes de seus filhos Antonio lha legitIma,dos lavradores
e Romão, de cemiterio da Comunidade Catolica pa- Nicolau e Natalia Sche-
ra o cemiterio municipal. Idem. winsky.
9916-Estefano Zipf, brasileiro requer baixa de im-
posto de Industrias e Profissões sobre genE'ros ali- Edital N. 1.768 de 12-1-45
menticios por não desejar mais continuar neste ramo. Alfonso Dallmann e E para que chegue ao conhe
9702-Rudolfo Jungton, brasileiro requer Iiceaca 'pa- Herta Modrock cimentodetodosmandei passar o

presente edital que será publicadomandar construir um maosoleo na sepultura de Olga Ele, brasileiro, solteiro. pela imprensa e em cartório ondejungton, inhumada no cemiterio municipal de Rio lavrador, domiciliado e será afixado durante 15 dias.
da Luz. Idem.. residente em "Rio da Luz .

Si a.lguem souber de algum
9899-Ricardo KrueO'er, brasileiro requer licença cons filho de Ofto Dallnlann 'Impedimento, acuse-o para

-

os
E> e fins legais.truir um maosoleo na sepultura de Augusto Krueger, de Anna Siewert.

inhumado no cemiterio municipal de Rio da Luz. Ela, brasileira, solteira,Como requer. lavradora, domiciliada e
residente em Itoupava,
municipio de Blumenau,
filha de João Modrock e
Ida Modrock.

FRIEDRICH GUSTAV tLl.!MGER
E AAtAMTINA ADELa MüLLEli

O contraente Friedrich
Gusrev Ellinger, que tarn
bem assina Frederico El
linger, Iarmaceutico, sol
teiro, domiciliado e resi
dente na cidade de Blu
menau, natural da Alema
nha com permanencia le
gal no país, filho legiti
mo de Gottlieb Ellinger e
de dona Luise Ellinger.
A contraente Amantina
Adélia Müller, serventuária
da justiça, solteira, eman

cipada, domiciliada e re

sidenre nesta cidade e fi
lha legitima de Artur Mül
ler e Adelia Doubrawa

Müller. _

Iareguä do Sul, 9-1-1945.

Ele, brasileiro, solteiro
comerciante, domiciliado
e residente neste distrito,
no lugar "Garibaldí" filho
legitimo de Carlos Ernes
to Waller Marquardr.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e Festa .de São Sebastião
residente na cidade de PADROEIRO DA �AR02IDIA
�!n��leR���1f� f�hc����� DOMI�50 - 91ft 21 Df JßnflRO - DOMinoUeher e de lsolde Pa ru- .

cker ôchumacher.

Wal'ter Marquard't e

HIldegard SchuDta
cher.

EDITAL N. 1.770 de
16-1-45

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

I ::d:::: :A::�:'B:::� e

;;u:::a:ara
Pudins Medeiros. Lembre·se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Oontra Dôr de Cabeça Tnrmlll/lno" 1- termina a dôr

L Alameda Rio Branco - Oaixa Postal 47 I: '.
.

I--�------'
'

��--__------__� �

Jul io Hin'tz e Ade
lina Maba

Ele. brasileiro, solteiro,
operario, e residente neste
distrito) em Rio Molha,
sendo filho natural de
Guilhermina Hintz.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito, em

Rio Molha, sendo filha
legitima de Adão Maba e

Almerinda Maba.

ARTUR MÜLLER, Oficial

Material Escolar
tem sempre em stok
LIVRARIA AVENIDA

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Locais
CALOR

Uma onda de calor
passou o norte do Es
tado, registrando-se, no

día 15, em nossa cida
de, 36 graos à sombra.

-
Jacob Buck
No dia 18 do corrente

pela manhã, correu ce
lebre a noticia do fale
cimento de Jacob Buck,
tradicional personallda
de da vida do muníeí
pio.
Ainda moço veio pa

ra o Brasil, estabelecen
do-se com alfaiataria em

Jaraguá do Sul, de on
de não mais se afastou
e, onde a morte o co

lheu quasi repentina
mente.

Homem de grandes
virtudes e amante desta
terra que tinha como sua

patria e pelá qual tra
balhou, sua morte en
cheu de sentimentos os
seus inum eros amigos,
que era' toda a popu
lação da cidade.

Jacob Buck faleceu
65 anos de idade, deixa
viuva dona Eva Buck e

duas filhas, dona' Luci
Buck Juette, casada com

o industrial Heinrich
Juette e senhorita Elsa
Buck.

Seu enterro foi uma
verdadeira consagração
aos que, como ele, soube
ram ser bons e [ustos,
A enlutada familia nos-

Aniversários
JACOB A..EMMENDOER

FER
À 18 transcorreu a da

ta natalicia do snr. Jacob
A. Emmendoerfer, socio
da firma Manoel F. da
Costa S/A.
Dia 19 o snr. Alfonso

Nicoluzzi.
� Ainda a 19 festejou

o seu 1°. aniversario o

interessante menino A
gostinho, filhinho do sr.
Emilio Nicoluzzí, resi
dente em Valões.

SANTOS TOMAZELLI
A data de hoje regis

tra mais um aniversário
do snr. Santos Tomazel
li, professor em Duas
Mamas.
Fazem anos amanhã:

Srta. Hilda Schmidt, fi
lha do snr. Bernardo
Schmidt.
Dona Inês Pereira Li

ma, esposa do snr. An
tonio Pereira Lima re

sidente em GuaráMirim.
ELFI WEEGE

SCHWARTZ
No dia 22 passará a

data natalícia da senho
ra Elfi Weege Schwartz,
digna consorte do in
dustrial snr. Irineu Sch
wartz.

Também a 22 VIra

passar mais um natalicio
o snr. Emílío Piazera

Consorcio

CORREIO 00 POVO
Caixa Postal, 19

.
FUN D A D O E M 1919

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

Telefone N. 39

=iiii;;iHii;:fi:i:i:;i:::::;r.ruii:iü:::miiiii::�;;;iii:ii:;:::;iiii:=:::iiiiiiiii;i::iiiiii:iiii:;iii:;üiii;ii:iii
._ '

_ _ _ .. ,.,. .

Dr. Alvaro Batalha ·-MÉD1�O
.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTI4S DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-:- RAIOS X-

Diretor ltIédieo do Hospital "São .José"
ATENDE CHAM_ADOS Ô QUALQUER HORA

E

......................................................................... _ _ .

::::::::::::::t;::::::::;::;:::::::::::u:::::u:.u::::::::t:::::r:::::::::u:u::nn:::::::::::::::::::::::::::.:::r::::::
................................................................_ .

C Ihelrol
Antes de casar, presen
teie a sua noiva com oava e I rO. utilíssimo e prático livro

de DONA BENTA, e bendirá para sempre, os beneficios que daí
lhe advirão para a felicidade do seu futuro lar.

Vende-se ne Tip. Avenida

Empregada
iR,'
Preclzu-se de uma arru

madeira.

Informar na residencia
do sr.jMario Tavares.

. Rua Ce!. Procopío Go-

GrupoEscolarAbdonBatista��(S_e_"_�_O_de�fu_fu_�_a_çõ_es_d_o_H_�_m_·�_ér_iO_).�_m_�_.�_����
MATRICULA

Dr. Waldemiro Mazureehen
�.I.' DE SAUBI

Rua Mal. Floriano n. 152 _. JARAGUÁ
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos . Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

•...In.d.u.to.t.er.,m.i.a.-..B.is.tu.r.i-.d.et.rl.·c.o...-.EI.e.ct.ro.-.ca.u.te.r.iz.aç.ã.o.. I_AN_O__X_X_V_I JA_R_A_G_U_Á_D_.o__S_U_L S_A.B._AD_0_,__2_0__D_E__J_a_ne_i_r.o_-_D_E. 19_4_5 S_T_A__C_A_TA_R_I_NA N_._1_.2�58_ Raios Intra-vermelhos e azuis.

rI S
'" e agora a plantação de
,., I'fCl arroz em seco tambem

. ...,� ficou perdida em quasi
sua totalidade.

A seca que reina em Infelizmente, . contra
quasi todo o territorio esses caprichos da natu
do Estado, está arneaçan- reza, os homens não po
do de um desastre sem dem interver e, o reme

precedente toda a produ dio existente, é e resíg
ção agricola catarinense. nação e espera de dias
De toda a parte ehe- de angustia pela falta de

gam noticias alarmantes generos, hoje já escas
de íncendíos nas planta- sos e por preços de a

ções já secas devido a quísíção quasi Impossí-
falta de chuvas. veis.
No vale do Itajai o _

prejuízo é calculado,
V dsegundo um jornal de en e seBlumenau, em vinte mí-

-

lhões de cruzeiros. um chão de casa a
Aqui tivemos a en-

chente que inutilizou to- Preço de Ocasião,
da a cultura de milho Informações na

nas margens do' Itapocú, Tip. AVENIDA

sos pesames ..

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

,

Levo ao conhecimento dos ínreressados, que, a ma

tricula nêste educandário estará aberta de 25 a 29
deste mês, das 8 às 10,30 horas.

Nos dias 25 e 26 serão matriculados os alunes por
tadores de carrões de promoção, e noe dias 28 e 29,

oe novos aluríos.
É de grande conveníêncíe pare esta direção' que,
rodos os que queiram matricular-se, se apresentem

ecompanhedos de seus pais ou tutores,
A matricula pera o Curso Complementar seré feita
no mesma hora rio, nos dies 8, 9.e 10 de fevereiro.

Os exames de ac;!mlssão e 23• época, serão

realizados no dia 8"ós 14 horas.

Iaragué do Sul, 17 de [anelro de 1945.

LEONOR DE SOUZA NEVES
DIRETORA2 x 1

ii CLINICA DE üLHüS - OUVlDüS - NARIZ E GARGANTA DO

H DR. SADALLA AMIN
ii CONJUNTü DE APARELHOS MODERNüS, UNICO NüS

g ESTADüS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

I II «RUA GERONYMO COELHü, 42»
.

(ANTIGO HOTEL WEIS

H - ..Joinville -

Uma ponte na Iíalía construída pela'
Engenharia Brasileira.

--��_.----------------------------

-

Clinico de OI�os, Ouui�os, nariz, 6uruonto
·Dr. Artninio Tavares

Professor Cotedratico de Biologia do Insti!tuto de Educação ße Florianópolis
Ex-Chefe cios serviços cI/'nicos e cirurglcos da espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florian6polis.
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro,

, Ex·lnterno. por concurso. da Assis!encia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

-----_.�.._--.----------------------------------

B�� arITARlnEnSE
Oferece aos seus amigos e fregueses

grande sortimento em:

FRIOS - SALSICHAS PRESUNTOS, ETC.

. SEMPRE NOVIDADES
SORVETE·Moranguinhos com Nata

Chocolate Gelado� Etc.

Realiza-se hoje, na ci
dade de Joinville, o en

lace matrimonial do) snr.
Alfredo Siedschlag com

a Srta. Hermelinda Uber.
Servirão de paranin

fos por parte da noiva,
seus progenitores, snr.

Daniel Uber 'e esposa e

.

. pelo noivo, o snr. Julio,
_ Maffezzolli e esposa. '

1iª!:!l5!:!!Ii!III.;;;;;;r;;;!Ii!iESl!!ii5!E.!5IIIE!ili

ARROZ I

I EM I
I CASCA III
I compramüs qualquer m
I quantidade I

I fnuen�D RHU ltdB·1
a:EallSElI_iI!!I!!lii!lSi_a

@Y@) @i'@) ®í@ @)Y@)
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
.sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 " JAKAGui

@;® @,i@ @i® @..i@

LAVANDO-SE OOM O SABÃO

"Virgem Especlelídude"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada}

economiza-se tempo e dinheiro.

�1':>�'3Ä.� �IRCtAt
.

'\_ ...

i ESflEClf�LíDAOE "

'.. o)" "':���.:.:z=::.:-��\......4
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