
Iminente

o 5: Exercito que o

pera na Italia e do qual
faz parte a FEB, iniciou
sua grande ofensiva.
Os nossos bravos pa

trícios, depois de 6 dias
de luta feroz, tomaram
a eidade de Met e z ze,
onde lutaram c o r p o a

corpo, desalojando os

alemães.
A luta foi mais violen

ta que em Monte Caste
lIo, sendo as baixas dos
tedescos, superiores ás
nossas.
A artilharia que pre

parara o ataque,' deixou
a cidade em escombros.
Os russos, cujas divi

sões montam a cerca de
2 milhões de homens,
estão a 28 quilometros
de Berlim, distancia a

a queda da cap.

INTERIO�
Relatam os jornais que

na região serrana do Rio
Grande do Sul, apareceu
uma especie de morcego
que ataca com picadas o

gado bovino, deixando ôs
animais, em seguida com
a raiva.
Os morcegos procedem

dos Andes, tendo sido
tomadas serias medidas
para combater essa praga.

Revista Se ....ana.
A Guerra-Anistia- Lei Eleitoral, etc.

EXTERIOR
que ia dedicar-se a pro
mulgação da Iei eleitoral,
que lhe será entregue pe
la comissão elaboradora.
A dita lei deverá ser pro
mulgada nos principios
de maio vindouro. Abor
dando o assunto relativo
a lei de locação de imo
veis, o Ministro declarou
que o goverdo não so

mente prorrogou por mais
de um ano a chamada lei
inquilinato, como tambem
introduziu novos dísposí
tivos para corrigir algu
mas falhas que vinham
sendo adotados pela pra
tica. Entre as modificações

A Agencia Nacional pu- introduzidas nos novos
blicou que o snr. Agame- dlsposltivos destacam-se
non Magalhães, Ministro as seguintes: "As aurorí

Foi assinado o decreto da Justiça, em entreviste dades municipais a.rbitraconcedendo anistia ampla alem de informações so- rão em valor Iocatívo de
aos criminosos politicas, I bre a anistia, assegurou I todos ou de parre o imo-

,
,

,

vel, tomando por' base o

custo do imovel. Quanto
o proprietario do imovel
pare sua utilidade ou pa
ra sua familia, só poderá
exercer este direito uma

unica vez e somente de
corridos dois anos, pode-r
rá invocar esse direito,CAIXA POSTÀL, 19 Diretor: A R T U R M Ü L L E R Fundado em 191"9 TELEfONE N0. 39 para novo imovel, mesmo!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!'!'''!''!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!�/!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!''!!'>!!'!!!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!�!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!�!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!!"'!!!!!!"'!!!!!!"'!!! que seiÓ ou troo O i n tu i to

N. 1271 desse disposltívo � evitar
burla á lei impedindo que
os proprietarios peçam o

irnovel duas, rrcs, ou mais
vezes para o seu uso, pes
soal, burlando dest'arte
os objetivos da lei, que é
para assegurar direitos e

tranquilidade para os mo

radores que cumprem os

seus deveres para com

os proprierarios. As cases
lojas ou apartamentos que
estiverem fechadas mais
de sessenta dias, ficam
sujeitas á locação, desde
que apareçam pretendeu
res, tomando por base a

locação no valor anterior
ou proporcional do custo
de imovel, incorrendo em

penalidades rigorosaas os

propríerertos que se recu

sarem a respeitar a Iel.
Assegurou ainda o Mi

nistro da Justiça, que
mandou proceder um in
querito tendo apurado a

exisrencla de 17.000 pre
dios deshebirados. O fato
se justifica plenamente na

energica decisão do, Pre
sidente Getulio Vargas
pera a defeza dos sagra
dos Interesses da popula
ção carioca.
Afirmou ainda o Minis

tro Agamenon Magalhães
que outras imediatas pro
videncias serão tomadas
pelo Governo, por abusos
cometidos diariamente con

tra a bolsa do povo".

tivos a serias desinteli
genelas entre america
nos e ingleses de um

lado e russos de outro,
procurando cada um

prestigiar um governo
de sua predileção.

Começará no día 25 a

conferencia de São Fran
cisco, onde se discutirá
a futura paz do mundo.
Já estão a caminho

daquela cidade america
na todas as delegações,

que se acham tambem
os americanss pelo ou
tro lado.

Os ingleses avançam
para Hamburgo, depbis
de sitiarem o porto de
Bremern.
Espera-se a cada hora

a junção das forças alia
das em Berlim.
Emquanto isso, Hitler

concita seus homens a
se defenderem até o ul
timo, embora saiba que
a guerra está perdida e
a vitoria final das forças
que combatem os nazis
tas, esteja próxima.

. A Polonia, essa marti
rizada nação, onde rus
sos e alemães liquidaram
mais de 10 milhões de
homens, está dando mo-

O Departamento dos
Correios dos Estados
Unidos anunciou que, e processados por crimes
desde 1. de abríl se a- conexos.
cham em vigor reduções Dessa forma foram pos
substanciais de tarifas tos em liberdade, cerca
nas malas aéreas. dos de 200 presos, entre co
Estados Unidos para as' munisras e integralistas,
Américas Central e do incluido o snr. Luiz Car
Sul. As tarifas reduzidas los Prestes.
tambem sé aplicam á Os anistiados não 1'0-
correspondência aérea derão pleitear o pagamento

de ordenados dos cargos
que exerciam e, a rever
são dos militares e civis
a seus cargos depende
de uma comissão a ser

nomeada pelo governo e

que estudará cada caso.

sendo a russa chefiada
pelo snr. Molotoff.

Voltaram ao serviço os
ferrovierlos gauchos, de
pois da intervenção do
governo, sendo-lhes asse

gurado um aumento de
150 cruzeiros mensais no
salário.

.

do Alaska, Porto Rico e

Ilhas Virgens, para pon
tos nas Américas Cen
tral e do Sul. Em alguns
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ROOSEVELT
E SEU SUCESSOR

AVISO AOS
CAçADORES

Prevenimos
aos caçadores que a é
poca da caça começa no
dia 1 de maio e termina
no día 31 de agosto.

de mercadorias, em Kan- Durante dez anos Tru
sas City, e depois numa. man dedicou-se às tare
companhia de constru- Ias rurais. Entre outras
ções ferroviarias. Mais coisas, Truman guarda
tarde trabalhou como como recordação, o elo
funcionaria bancário. gío que lhe fez sua mãe:
Cinco anos depois de «Este menino podia Ia

deixar a escola secun- zer com o arado, os sul
daria. seu avô pe.diu ao cos .maís .retos de todo
pai de Truman que man- este condado. Foi gran
dasse este para encar- geiro que sabia fazer tu
regar-se da sua granja, do, e era na serra me
que pertencia á família lhor do que qualquer
desde quatro geraçõees, outro».

Harry Trumann nasceu
em Missouri, em 8 de
Maio de 1884. Trabalhou
como estafeta, á tres
dolares semanais 'e a se

guir empregou-se num
escrítorío do expedição "De acordo com os da-

, Continuam as demons-ése, porem, prof. de Leis
trações de pezar pela I d/Universidade daColum
morte de Franklin Dela, bia. Tendo tomado parte
no Roosevelt, o grande ativa na campanha em

presidente americano e 1939. De Governador do
amigo da humanidade. Estado de Nova York ii
Seu enterramento em Presider:.cia da Republí

Hyde Park, Estado de ca elegeu-o o Partido
Nova York, deu ensejo Democratico em 1932, re
a que se demonstrasse elegendo-o sucessiva-

N
. .

o quanto.ele era queri- mente em �936, 1940 e, otícícsdo de seu povo. Sem 1944. $'aleceu aos 63 anos
distinção de classes, 0- de idade, em plena ati - O snr. Ministro da Fa
perarios, fazendeiros, co-I vídade presidencial e zenda, em, data de 7 de
merciantes e industriais, depois de haver roere- março deste ano, expecabisbaixos, assistiram o cido incontestável e be- diu a seguinte circular
passamento do feretro nemérita influencia nos que tomou o numero 112
de seu querido presiden- destinos do mundo. se refere a atuação dos
te. snrs. agentes do fisco
O sepultamento foi fei- O vice-Presidente Har- em relação a nova lei

to na propriedade da Ia- ry Trumann, assumiu o do imposto de consumo:
milia em Hyde ,Park. governo e dirigirá o pais Determino aos snrs.

ate 1949. quando termí- chefes das repartições
na o quadrienio. subordínadas recomen-
Falando no Congresso dem e façam recomen

perante os senadores e dar aos agentes da Iis
peputados ali reunidos, calízação, que, cumprin
proferiu brilhante ora- do rigorosamente as rei
çäo, afirmando o segui- teradas ordens deste Mi
mento da politica do nisterio, prodigalizem
saudoso Roosevelt. Seu cuidadosa e ampla ins,
discurso foi energico, trução e dispensen con
franco, deixando antever tinuo e completa assis -

sua firme decisão de tencia aos contribuintes
progredir na guerra con- que tenham de observar
tra o facismo, na polití- as obrigações impostas
ca cristã, para dar dias pela nova lei, so usando
mais felizes á humani- de meios extremos com
dade. os sonegadores e rein

cidentes, que, intencio
nalmente ou por desca
so lesem os cotnes pu
blícos e façam concor
rencia desleal ao con
contribuinte honesto.

'

CORUPÁ Santa Catarina

Sucessores de- L. Seidel, das Secções de:

Orfjuldeas e CJactéas
PEÇAM CA1ALoao lLUSTRADO._I

do Interior

Nadir dos Santos e Cira
no Maroni, os quais pre
tendiam contrabandear
20 quilos de moedas de
níquel, comprados no
interior daquele Estado.
Os contraventores es

tão sendo processados.

\

A policia do Rio Gran
de do Sul deteve em U
ruguaiana os individuos

Em Cachoeira, Rio G:
do Sul, Alda Soares en

guliu seis velas, tentan
do suicidar-se.
Chamado o medico,

este conseguiu salvar a

original senhora. Logo
vela, quando a cêra está
tão cara! '

Reich
casos as novas tarifas
são menos da metade
do que as anteriormen
te vigorantes. (S. I. H.)

dos 'levantados pelo ins
tituto Nacional do Pinho
entraram no Rio
no mes de março .

34.443m3, de madeiras,
de diversas procedên
cias discriminadas como

segue: pinho serrado, ...
12.375 m3: outras madeí
ras serradas, 7.276 m3: pi
nho beneficiado, 5.383m3,
outras madeirás benefi
ciadas, 1.914m3; pinho la
minado e compensado ..

402m3; outras madeiras
Iaminadas e compensa
das, 514m3; toras de pi
nho, 545m3; e toras de
outras especies. 6.040m3.
Pela procedenciq, as

madeiras entradas estão
assim distribuidas: Pará,
254m3; Bahia, 3,508m3;
Espirito Santo, iS.447m3; Decreto-Lei N. 7.449 - de 9 de abril de 1945
M!nas Gerai� 3.138m3; Dispôe sobre a organização cla vicia rural
R�o, 11�m3; Sao Paulo.: O Presidente da Repú- exercerem, profissional-2.,,37m3, Paraná 8.749m3, blica usando da atribui- mente atividades ruraisSan�a Catarina, 12.860m3; ção que lhe confere o em qu�lquer das suas for:e RIO Grande do Sul. .. artigo 180 da Constitui- mas, agricolas, extrativa,60m3.

ção, decreta: pastoril, ou industrial e,Dos 34.448m3, 28.355m3 Art. 1. Cada Municipio também, profissionais lí-f�ram t!�ns�or�ados por terá uma associação ru- gados a essas atiyidades.VIa marítíma; 2 . .:;,54n;t3 pe- ral, de que poderão fa- § 1. Para os efeitos desla Central do Brasil � .. zer parte as pessoas na- ta lei. é considerado no2.8?9m3 pela Leopoldina turais ou juridicas que (continua na ultima pag.)Rallway.

O snr. Presidente da
Republica baixou um de
creto, suspendendo no

corrente ano a exigen
cía

'
do certificado de

reservista para se ins
crever como eleitor.

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakíseiros, Macieiras,
Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, ejc., etc.

Peçam catálogo ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

o snr. João Alberto
Chefe de Policia do Dis
trito Federal fez decla
rações à imprensa com
referencia ao propalado
entendimento com os co
munistas a favor do go
verno, afirmando que,
não foi, não é, e nunca
será comunista.
Não teve entendimento

algum' com os adeptos
do credo russo, tendo
apenas mandado buscar
na Ilha Grande, dois de
les, sendo um para as
sistir a uma filha grave
mente enferma e outro
para fazer um tratamen
to, pois estava prestes
a perder o ouvido.

Franklin Delano Roo
sevelt nasceu a 30 �e
janeiro de 1882, em Hy
de Park, no Estado de
Nova York. Era primo
ein quinto grau' do ex
Presidente Teodoro Roo
sevelt. Educado na Uni
versidade de Harward,
aí se graduou em 1904.
Cursou ainda a Escola
de Leis na Universidade
de Columbia. Tendo to
rnado arte ativa na cam.

. panha em prol da elei
ção do Presidente WH
son, ocupou, durante a

gestão presidencial des
te, o cargo de Sub-Se
cretario da Marinha, ali
se encontrando durante
a primeira grande guer
ra contra a Alemanha.
Candidato do

.

Partido
Democratico á více-Pre.
sidencia da Republica

.---------------------1em 1920, não foi eleito, ORQUIDEARIO CATARINENSEtendo conseguido eleger-
Frutíferas e

Ornamentais
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��1 Depositos c�:J��_Ad !i�P���O�(:emS�m��I:�!� I�:XAS( A disposição conta espeCial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.�00,00� com retiradas semanais sem evíso até Cr$ 20.000,00 � . .. 5%"
.. Dep. inicial Cr$50.000,00 cjretlredas sem. s/aviso e-s 20.000,00 4%

I::Depositos com aviso-Reto diaria até ·Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas ::'rnjavíso prévio de 30 dles 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6"f.Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/.Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada. • .

..

:: Dep. POpulareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com retí-. ..

•.
radas semanais sern avlso até Cr$ 1.000,00 5"/. ..

•.

Dep. Iimitados·(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicíal Cr$ 20.000,00 com ..

..

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 5 1/2'/.
:: Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial . crê 50.000,00 com

..

g retiradas serrí aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. ll, Nos apreetades moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmo
::

Fa.z todas as operações bancarla.s, corno sejam: cobra.nças, descontos,

I::
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto .. Dispomos de dormitoríos e sa!as �e:: passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc. :: jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e casinhas, dlvan� e estrados da melhor fabncaçao•• MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO, PAIZ :: tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões,::

S .

t' á
.

d
:: ---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POS-SIVEL. ----H �rvlço a encloso e r pl o H� Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - Fone 22:: �::·:t::·::'f:'::::::::::::�::·::::::::::�::..:.:.:.:.::..::;:.::.::.::.::.::.::.:;.::.::.::.�ß2 Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 136. - J A R A G U Á DOS U L

.--

""':11- � I! n h O r ii! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS, Tenha também em

I
sua casa o Açúcar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre·s'e de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.
Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

Contra no- de Cabeça Terminól- termina a dôrL Alameda Rio Branco -- Caixa, Postal, 47
...I

Gaitas Pianadas I �WJt'j���� 1M[;( W2it{��-��de 8 a 120 baixos 'Posto RUr-I-DI- FAUSTINO RUBINI
�BAN O O N E ON S LJ - -PROPRIETARIO I.

Rua Marechal Deodoro, I 58HARMONIOS· PIANOS

Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,��m�all�ia �aci��al n� ���ur�� I�ira��a � que será atendido p�r eré����e�&�;�s:ionais em mecânica,

e
. AGENTES .LO�A\.j[§· �tflW2it{��1M���� 1M�A COID9Pclal Ltda.

/ARAOUÁ DO SUL

CORREIO DO POVO

;;::�}:::::;;;;;;;:::::::::::: :;::::::::: :::::::::::;�.�:::: I

i::::�:::I:! Correio do Povo
Ave. Getulio Vargas . 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

11 JARAGU4 DO SUL
i� Estado de Santa Catraina

:::!.';::.i AS�!�TU��,�JAL
DIR. RESPONSAVEL

.I::.:.!
A ft T U R M Ü L LER

REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

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

._i" I, 1-'1 I. i.

I I
I I
I I
I I
• I I _" I.

Instrumentos para

Orquesttas.Bandas
e ..Jazz- Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Pe�am preços ao Representante:
PAULO KOBS- SERRA ALTA � (ex-S. Bento)
Caixa Postal, 39 - Linha S. Francisco - Sta. Catarina

,

BAR CATARINENSE
Frios, Salsichas, Presuntos, Bonbons finos, Chocolates,

<CAJIF::IlS A lICODA JlB[OJRA

IElI!PRE ••"Ut••EI

GERÊNCIA:

H Comerciol lt�H.
·::1�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::{?:::

Chevrolet 1938
procure " Vende-se uma limou-

HOTEL' TROCADERO sine com quatro portas"

e porta, por vinte e doisAMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES mil cruzeiros. Ver e tra-
ASSEIO - MORALIDADE tar diretamente com o

HOTEL - BAR - RESTAURANTE proprietario á Rua CeI.
RUA VISCONDE DE TAUNAY)\'. 185 Procopio Gomes, 549nes-'

0:.....
1 ta cidade.

.................................................................................................u ............................................................................................................................•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• w

............................................................................................................................
Cure seus males e poupe Dr" A"lvaro Batalha '

seu bom dinheiro com- •
- M1EDl�O

prando na
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

farmacia Nova

..........................................................................................................................................................................................................................................u ••••••••••
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::j:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

de ROBERTO M. HORST

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-

- RAIOS X-
Diretor Médico do Hospital "São José" .

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

"Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA
@j@ @j@ @,;@ @).@

Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,,Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo ultimo reali-�do S E. Guarani x E. C .

zou-se um torneio de fu- Alança, sendo vencedor o
tebolI, em disputa da ra- primeiro pela contagem de

_C_al_'x_a_P_o_sta_I_,_19 F_U_N_D_A_D._O_E_M_1_9_19 !.e_le_fo_ß_e_N_._3_9_ ça oferecida pelo E. C. A- 1xO.
SABADO. 21 OB Abril OB ]945' - sn CATARINA N. 1.271 llançe da Estrada Itapocdu- AdPartida finnldf<?i dis-

.

� zinho, no tapere ver e puta a entre os OIS ven-

de mesma sociedade, to- cedores dos primeiros dois
mando parte as seguinte jógos, S. E. Guarani x
equipes: Seleto E. X C. S. E. Tupinambà, que pe
S. E. Tupinambé S. E. Ia. merecida vitória de 2
Guarani e o E. C. Allen- tentos a 1, sagraram-se
ça. vencedores do torneio os

O primeiro jogo foi dis- guapos rapazes da ôocle
putado entre as equipes do dade Esportiva e Dlver
Seleto E. C. X S. E. Tu- sões «Tupinambá», rece

pinambé, saindo esre ven- bendo assim' o lindo tro
cedor pela contagem de féu oferecido pelo E. C.
2x1. Aliança.'
A segunda partida esre- S. D. Acarri X

ve a ca�go das equipes
E. C. Humaitá

I' �
...w"" ",.. ';!N''lp: ,.!�L.�i",W:l�1 tAt li"�

Ê UMA DOI!NÇA ."Avls8U4A
e MUITO PERIQOSA ""RA Ao FA

MíLIA E PARA Ao R"'CA. COMO
UM BOM AUXILIA ... NO TRJIITA
MI<NTO otSSE GRANDE "'-"GELO

U •• e

2.429.420,60 R
A.rtur �ül.lrd O!it�l do

2.398.048,40 d egclstro iVIT o l, d Istritol2 389 83 40 a omarca aragua o Su ,
. . 5, Estado de Santa Catarina1.282.584,70 Brasil.1.277.837,20 F b1.143.711,80 az sa er q�e c�mb.Pdarrce-815.205,60 ram no cartono eXI In o os

784.566.00 documentos exigldos pela lei

765.490,60 afim Je se habilitarem para

712.093,80 casai -se:

654.751,00 Edital 'n. 1802-10-4-45.
657.721,10 Wale/emar Volkmann e

624.338,20 Erna Laube
601.362,60 Ele, brasileiro, solteiro,
583.861,40 lavrador, domiciliado e

576.268,90 residente neste distrito no
537.242,20 lugar Rio Cêrro, sendo fl.
519.619,60 lho legitimo dos lavrado-
516.212,00 res Reinoldo Volkmann e

482.311,90 de Anere V. Volkmann.
450.1 fl1 ,90 Ela, solteira, lavradora,
4�3.468,10 domiciliada e residente
394.336,60 em esre distrito, no lugar
365.013,20 Rio Cerro, sendo filha le-
347.770,30 gitima dos lavradores Le
343.783,40 opoldo Laube e de Ida
338.462,50 Krueger Laube.
312.054,80 -x-
288.834,40 Edital n. 1803-10-4�45.
283.590,90 Ervin Enke e Nair
278.363,20 Vosgerau
268.403,40 Ele, brasileiro, solteiro,
257.327,90 comerciário, domiciliado e
230.711,90 residente nesta cidade de Vergilio Piccoli e He-
230.116,30 Iaragué do Sul, sendo fi- lena Leutprecht
171.765,20 lho legitimo de Alberto Ele, brasileiro, selrelro,140.180,90 Enke e de Hulde Enke. comerciante, domiciliado e114.638,50 Ela, brasileira, solteira, residente na cidade de Rio103.296,30 domestica, domiciliada e Negro, Estado do Paraná,101.117,80 residente nesta cidade de

1 73 70 sendo filho legitimo dos9. 2, Ieragué do Sul, sendo fl- lavradores João Piccoli e85.044,10 lha legitima de França de Santína Dornarchr Pic-80.656,70 Vosgerau : e de Rosinha coli.47.457,80 Vosgerau, Ela, brasileira, solteira,
TOTAL 25.478.751,80 Edital n ;8�4 de 11 /4/45

domestica, domiciliada e

�_ � =�.
. . resldenre nesta cidade de • •

1'- I'
Emilio Haflemann e Irma Jaraguá do Sul, sendo Ii-

"Yitt. .. Iha legitima dos comer-

1 Novo e Modero.·ss.·mo 1· Ele, soltelr?,. �rasllelro, cientes Ignacio Leutprecht
U l�vrado, domlcll.lad,? e re-

e de Elisa Gielow Leut-
sídente nesre distrito em prechr

I sortimento de Albuns e' Cantoneiras para fotografias

i Iaraguastnho, sendo filho

I
.

.

J�l=
RBCBBBU

TIP�OGRAFIA
AVBNIDA legitimo de Leopoldo Haf- E para que chegue ao co-

.

I fermann e Minna G. Haf- nhecimento a todos, mandei
=� fermann.

.

passar -o presente edital que
Ela, brasileira, solteira, será publicado pela Impren-

lavradora,. domiciliada e sa e em cartório onde será
residente nesre distrito, no afixado dut ante l5 dias, Si
lugar Iaraguaslnho, sendo alguem souber de algum im-

I filha legitima dos lavrado- pedimento acuse o para os

res Erich Witt e Alvina S. fins legaes ...
Witt. ARTUR MULLER-Oticial

• • •

••

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL -

Departamento das Municipalidades residente neste distrito, no
lugar «Rio Cêrro», sendo
filho legitimo dos faleci
dos Manoel Andreatta e

Amelia Andreerra.
Ela, brasileira, víuve,

domestica, domiciliada e

residente nesre distrito,
no lugar «Ilha da Figuei
ra», sendo filha legitima de
Curt Vase I e de Irene Pe
dri Vasel.

Arrecadação municipa.l de 1944
Por munlclplo e em ordern decrescente

1-Joinvile
2-Blumenau -

3-Florianópolis
4-Rio do Sul
5-ltajaí
6-Lages
7-Joaçaba
8-Caçador
9-Tubarão
10-Araranguá
11-Jaraguá do Sul
12-Laguna
1t�-Campos Novos
14-São Francisco do Sul
15-Pôrto União
16-Canoinhas
17..,..Concórdia
18-Cresciuma

, 19-Brusque
20-Mafra
21-lbirama
22-Videira
2ã-Idaial
24-Serra Alta
25-Ti'mbó
26- Llruseange
27-Pa,lhoça
28-São Joaquim
29-0rleães
50-Rodeio
31-Curitibanos
32 - Bom Retiro
33-Tijucas
54-São José
35-Gaspar
êô=-ltelópolis
57-Biguaçu
38--Jaguaruna
39 - Nova Trento
40-Araquarí
41-lmaruí
42-Camboriú
43-Campo Alegre
44-Pôrto Belo

-x

EDITAL W 1.806 de
13/4/45.

João Correia Filho
Maria Rodrigues.

.

Ele. brasileiro, viuvo,
domiciliado e residente
nesre distrito, no lugar Ne
reu Ramos, sendo filho le
gitimo de João Francisco
Correia e de Francisco
Correia Dias.
Ela, brasileira, solteira,

domiciliada e residente
nesre distrito, no lugar Ne
reu Ramos, sendo filha le
gitima dos lavradores João
Dionisio Rodrig�es e de
Rosa. Siqueira.

-x-

EDITAL N° 1.807 de
16/4/45

Soe. Esportiva e de Diversõe$
TUPINAMBA

A Diretoria deste Clube tem a subida
honra de convidar seus associados para o

BAILE que a mesma levará a efeito no

dia 21 do corrente p. vindouro.
A DIRETORIA

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

............................................................EDITAL N° 1.805 de
_ 12/4/45

Camillo Andreatta e

Emilia Vasel Gerent.

EIe, brasilero, viuvo,
_______----- • •• marcineiro, domiciliado e

Um relogio no rorneio- do
E. C. Aliança poderá pro
cura-lo com o sr. João Lu
cio da Costa Itapocuzinho.

Jogaram domingo pas
sado no campt! do S. D.
Acarai, o quadro-local com
o Hmeíté da vizinha ci
dade de Iotnvtlle, saindo
vencedores os locais pe- \

Ia alta e merecida conta

gem de 4x1.

����IItEUMATISIII.

ESCRÓFUL.AII
ESP'INHU

FISTULU

ÚLC.,..

IICZEMU

F1E,.IDAII

DAIltTIltM

MANCHA.

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"

CIMENTO
recebeu nova

remessa

Engenho Rau Lida.

CONHECIDO HÁ " ""'105

VENDE-SE ltN TÓDA P'AR"rE

Geraldo' Ballock
ESCRITORIO DB RBPRBSBNTAÇÕBS BM GBRAL

ßceifo Heoresentocoes em �u8lquer Ramo
DA-§E REFER�NC�A§

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnurnero

Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina

1���OOiOO�iIIIIIIOOIIOOliiililiOO�OOEOO�i��il$��
"Onde comprarei melhor???"
POIS SEMPRE quando V. S. precisa de Sedas, Caserni
ras, Pertumes, Roupas ,Feitas, Chapeus e mil outros

artigos, ENf�ONTRARA MAIS BARATO NA CASA

Erico Bruhns,
RUA CEL. EMILIO JOURDAN, 62-Jaraguá do Sul

1�IOOlliiOOOO�OOli��IOOI�I�!�OO���OOiilli�il�I�OO

CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARiz B GARGANTA DO

DR. SA'DALA ·AMIN.
CONJUNTO OB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS

BSTADOS OB SANTA CATARINA B PARANÁ
«RUA GBRONYMO COBLH'O, 42» (ANTIGO HOTEL WBIS

_ "cti.."ill� -

.........................I �

Dr. Wal�emiro Mazo ec�en
6aSA 81 SAlDE

Rua MaL Plodano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-çurtas
Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro.cauterização

- Raios Intra.vermelhos e azUis.
� ..

I clin:r�e���i!u:!O�!��r�8nt81
I

Professor COledrolico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis

IiEx·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos do especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis. •

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.
Ex-Interno, por concurso, da Asslstencia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
B L U ME NAU STA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 21 de Abril de 1945
----------------------------------------�--------�--------������

"

Ed."tal de C."taca-o I-feitos fiscais o val�r de seis mil cruzeiros '(cr$ .....
•

' 6.000.00). P.D. Jaraguá do Sul, 8 de março de 1945.
-----_ _ .....; 8-3-45. 8-3-45. p. p. Placido Olimpio de Oliveira.

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito Coladas duas estampilhas esradoats, sendo uma de

da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa dois e uma de um cruzeiro, da taxe de saude, devi

Catarina, Brasil, na forma da lei, erc.,
demeure inutilisadas com a data e assinatura. A pe-

FAZ SABER aos que o presente edital de ci- tição retro e acima descrita, levou do Dr. Juiz o se

tacão, com o prazo de tres (3) meses virem, ou guinte despacho: A; Como requer. Ern 9-3-45. (ass.)

dele conhecimento tiverem, que. por parte da "SO- A. Oliveira. Feitos os euros conclusos, foi proferido

CIEDADE DE INTERCAMBIO MERCANTIL AR- pelo Dr. Juiz de Direito o seguinte DES PA eHO:

GENTINO BRASILEIRA LTDA'."- abreviadamente
Estando Justificados, pela prova testemunhal e pelos

«SIMAB», foi requerida neste juizo uma Justifica-
documentos oferecidos, a propriedade e o extravio

ção de extravio de titulas, e, como esteja ausente
das noras promíssorías 'indicadas na inicial, defiro o

desta comarca, e em lugar incerto e não sabido, o requerido de fls. 2 e em consequencia, determino

devedor EDGAR MAZZEI, pelo presente edital cita que se proceda na forma do art. 36 e seguintes 'do

o mencionado devedor EDQAR MAZZE/; para
dec. 2.044 de 31 de dezembro de 1908. Em 24-3-45.

que não pague nem resgate os titulos menciona- (ass.) A. Oliveira.- E pera que chegue a noticia ao

dos no item 2° da inicial abaixo transcrita, e. ter-
conhecimento ne todos, se passou o presente edital,

ceiros possíveis detentores dos mesmos titulas, pa-
que será afixado às portas do Forum; no lugar de

ra apresenta-los em Juizo, ou quem interessar pos
costume, e publicados pelos jornais "Diario Oficial

sa, tudo de conformidade com a petição inicial do
do Estado", de Florianopolis, e "Correio do Povo",

teor abaixo transcrito: PETIQÃO INICIAL: Ilmo. desta cidade. Dado e passado nesta cidade de Iara

Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de guä do Sul, aos dois dies do rnes de abril do ano

Jaraguá do Sul. Dir. a Sociedade de /ntercam-
de mil novecenroa e quarenta e cinco. Eu, Ney Fran

bio Mercantil Argentino Brasileira Ltda, abre- co, Escrivão; o subscrevi. (assinado) Ary Pereira

viadamente «S/MAB», com sede na cidade do Rio Oliveira-juiz de Direito da Comarca". - Está con

de Janeiro, a rua Seuador Dantas, 113-117, neste
forme o original do que dou fé,

ato representada por sen procurador, o advogado Iaraguä do Sul, 2 de abril de 1945.
-

que a presente subscreve com escritório á Rua do 3xl O Escrivão: NEY FRANCO

Príncipe' 331 na cidade de Joinville, que compare-
ce perante V. Excia. afim de expor o seguinte: -

l-No dia 22 de Julho de 1940, nesta cidade, no

cartorio do' Tabelião Mano Tavares, E UR/ C O
DOUB R A W A, brasileiro, solteiro, empregado
publico, residente nesta, deu em primeira e espe
cial hipoteca á SIMAB, ora Suplte., na epoca se

diada á Avenida Graça Aranha, 39, U· Andar e

no: ato representada por seu bastante procurador
Dr. Luiz 'de Souza, advogado no foro desta comar

ca, "um predio sito a rua Marechal Floriano Pei

xoto, nesta cidade, assobradado, construido de ma

terial, com o respetivo terreno, contendo a área de

tresentos e oitenta e cinco metros quadrados (385,0
mt2)"; E;l demais caracteristicas constantes da escri

tura de registro que a presente instruem (docs.
nrs. 2 e 3); 2- Dita hipoteca foi constituída em

virtude da
.
responsabilidade cambial de Eurico

Doubrawa para com a SIMAB na qualidade de

avalista em doze (12) netas promissarias aceitas

por Edgar Mazzei a favor da SIMAB em 15 de

julho de 1939, totalisando a importancia de trinta

dois mil cruzeirós (cr$ 32.000,00), sendo oito (8)
das referidas notas promissórias no valor de dois

mil e quinhentos cruzeiros (cr$ 2.500;00) cada uma

e quatro (4) no valor de tres mil cruzeiros (cr$ .

3.000,00) cada uma, venciveis de sessf:mt'il em ses

senta dias (60 d/d) a partir de 15 Retel'1bro de

1939 e a' terminar em 15 de julho de 1941, sendo

que na epoca da emissão dos titulos, bem como

da hipoteea, a moeda corrente era o MIL RÉIS,
convertidos nesta para cruzeiros; 3-Vencida a di
vida intentando a SIMAB cobrança executiva da

mesma, garantida' pela hipoteca o Egregio Tribu

nal de Apel&ção do Estado, julgou improcedente
dita ação sob fundamento que "não é passiveI co
brar a hipoteca sem a apresentação dos titulas
cambiais a que se refira" conforme publicação fei
ta no Diario' Oficial do Estado n' 2.607 de 20 de

Outubro de 1943, pags. 164-166, 4-Acoritece, porem
que a Suplicante credora, ignora onde se acham

taes titulas ou em poder de qnem estejam, e as

sim quer justificar o seu desaparecimento ou, si

passiveI recuperá-los. NeSSelS condições, a Suplte.
requer que'. na forma do art. 36 do Dec. n' 2.044
de 3 de Dezembro de 1908 e seus §8, apos justifi
cado O quanto baste düs alegações mtlDcionadas

nesta, sejam' intimados EURICO DOUBH.AWA, bra

sileiro, casado, empreg'ado publjco, residente na se

de desta comarca, pessoalmente EDGAR MAZZEI,
brasileiro, casado, comerciaria, residente em lugar
incerto e não sabido, por editaes, paraque não paguem
nem resgatem os titulas 'referidos no item 2; os

gerentes dosBancos com filiais ou agencias nesta cida
de. para que não negociem ou transacionem com

os mencionados titulas, e ainda por editaes pede
se a citação de terceiros passiveis detentores dos

mesmos, para apresentá-los em Jui7.o, e tanto os

,intimados como os citados, no prazo de tres (3)
meses, dizerem dos seus direitos ou contestarem

esta. 'pede-se a notificação das testemunhas abaixo

nomeadas para a justificação aludida no item 4;
l-Dr. Luiz de Souza, brasileiro, casado, advogado
rpsidente nesta cidade á rua Mal. Deodoro 2-

WaIdemar Grubba; brasileiro, solteiro, comerciante:
residehte nesta cidade, a rua marechal Floriano
Peixoto. 3-Vitor Raduenz, brasileiro, solteiro co

merciário, residente nesta cidade, á rua M. Deodo
ro. Requer-se finalmente que, que findo I) prazo
dos editaes e ,sua publicação no Diario Oficial do
Estado e Correio do Povo(local), caso não seja
apresentada contestação, ou, si apresentada, sendo

a mesma julgada improcedente, seja décretada a

nulidaQe das titulQs descritos no item 2, e julgada
por sentença a habilitação da Suplicante para exer

cer a) ação executiva contra o aceitante e co-obri

gados, na forma da lei. Protesta-se no C<lSO de

contestação, pelo depoimento pesso�l do contestan

te, por ihquirição de testemunhas, pela juntada de

documentos, e meios de prova aptos para contra

riar a 'contestação. Dando-se á present�, para os e·

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

FAZ SABER aos que o presente edital de cita

ção, cem o prazo de vinte (20) dias virem, ou dele
conhecimento tiverem ou Interesser possa, que, es

tando se procedendo a execução por parte de AM
BROSIO PAULINO, contra a firma Colopresoõ
Cia.,. e tendo o Oficial de Justiça certificado não

haver cnconrredo o snr. Dorival Calopreso, respon
savel pela mesma firma, clra e chama-o a compare
cer ou fazer-se representar dentro do prazo de vinte

dias, a contar da' data da primeira publicação deste

edital, afim de apresentar a defeza que tiver, na exe

cução que cornra a mesma firma move Arnbrosio

Paulino, sob as penas da lei, e nos termos da peti
ção do teor abaixo: Petição inicial: - Exmo. ônr.
Dr. Juiz de Direito da Comarca de Iaragué do Snl.
AMBROSIO PAULlNO, comercia'nte, casado, domi
ciliado e residente em Guaramirim, Municipio de

Joinville, vem i='or seu procurador bastante, o advo

gado que esta subscreve, expor e requerer a V. Excia.

o segutnte:- l-No dia 21 de dezembro jo ano p.

passado, a firma Calopreso & Cia., estabelecida com
filial nesta r;raça a Estrada Itapocu, por seu então

procurador, constituiu-se devedora do suplicante, pe
la quantia de cr$ 2.970,00, que se obrigou a pagar
até o dia 5 de janeiro do corrente ano, conforme se

infere da nota promissoria anexa; 2"":'Apezar de ven

cida a obrigação e dos esforços do suplicante para

que fosse efetuado o pagamento, não satisfez a de

vedora, amigavelmente o seu debito, por isso 3-

para o fim d� compeli-lo a efetuar o pagamento, a

que se obrigou, quer o suplicante, propor contra ela

ação executiva nos termos do artigo 298 n. XIII do

Codigo do Processo Civil. Pelo que, iuntando a no

ta promissoria, devidamente protestada, na qual a

suplicada se confessa devedora do suplicante, requer

a V. Excia. se digne mandar expedir contra ela,
m,andddo executivo, para que no prazo de 24 (vinte

e quatro) horas, pague a imporlancia devida, e, não

o fazendo, se proceda a penhora em tantos bens da

suplicada, quantos bastem para a solução do debito, 3x5

juros e custas, ficando citada para no prazo legal,
contestar a ação e. para lodos os seus ult�riores ter-

I OOOO�OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOOOO
mos, pena de revelia. Protesta-se, caso sela necessa· 00

-

00
rio, pelo depoimento de testemunhas. Dando á causa � Adolf Herrn Schultze �o valor de Cr$ 2.970,00 (dois mil ,novecentos e se- C;:6::S ,.
tenta cruzeiros) segue junta a prova do pagamento 00"- MARCENARIA EM GERAL

da taxa judiciaria devida. ,Nestes termos, P. Deferi- 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo:, da 00
mento. jaraguá do Sul, 24 de março de 1945. (ass). 00 CI�. INDUSTRIAL DE MOVEIS

Priamo Ferreira do Amaral e. Silva. 24-3��5, 24-3-45. 00
24-5-15. Coladas tres estampilhas estadoaIs, de um

00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE:
cruzeIro cada uma, sendo uma da taxa de saude, D r 'to 'ias
devidamente inutilizadas. Acompanham a inicial os

i
oSI111 Ide lantar

seguintes ?ocul!I�ntos:- a-copia da inicial; b - uma'
a

�ópas
nota proml.s_s�na, .c-um protesto de letra, passado Escritorios

p�lo Tabellao Mar�o Tavares _da, �u�ha Mello, desta Movei" rusticos e outros,

CIdade; d-um talao de taxa ludIclarla; e-uma pro- �

curação lavrada pelo Tabelião Mario Tavares da Cu- � MOVEIS AVULSOS COMO;
nha Mello,. desta comarca. Na petição acima, foi da- C;:6::S Cadeiras
do O segumte �es�acho:-A; Como requer. Em

24�31'
Poltronas fixas e giratorias 00

45. (�ss.) A. OliveIra. - E para que chegue ao �o. Mesinhas de centro e para radio �
nheclme�to .de tod�s, se passou o presente edItai E entre muitos ol1tros. a

Ique sera aflxa�o as porta�, d.� �oru�,. no lugar d�
,

Caixa Registradora marca "RECORD"
'

costum�, e publ.lcad<?, pelo .

Dläno OflSlal do E�tado

I
Afamada pela sua e±icicncia,

.

�ubstite

de Fionanopolls e Corr�!O do Povo dest� cldad,e. indo as Caixas Registradoras du
Dado e passado nesta CIdade de' Jaragua do Sul, elevado custo 00
aos tres dias do mes de abril do ano de mil nove-

.

00
centos e quarenta e cinco. Eu, Ney Franco, Escrivão �

-

�

o subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oli\ eira _ juiz C;:6::S RUA RIO BRANCO, 964 TELEFONE, 73 �

de Direito da Comarca". Está conforme o original, � Jaraguá do Sul Sta. Catarina m
do que dou fé. jaraguá do Sul, 3 de abril de 1945. C;:6::S , �

3x2 O ESCRIVÃO: NEY FRANCO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Edital de citação da firma
CALOPRESO & CIA.

com o prazo de 20 dias

4a. pagína

Edital de Citação da firma CALOPRESO
& CIA" com o prazo de vinte (20) dias

q Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Iaragué do Sul, Estado. de Santa

Catarina, Brasil, na forma da. lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital de cita

ção, com o prazo de vinte dlas, virem, ou dele co

nhecimento tiverem, ou Interesser possa, que estando

se procedendo a execução por parte' de ERVINO
BRANDENBURGER centra a firmaCALO
P R ESO & C IA", e tendo o Oficial de

Justiça certlficado não haver encontrado o snr, 00-

rival Calopreso, responsavel pela mesma firma, cita

e chama-o a comparecer ou fazer-se r e p r e s e n t ar,
dentro de vinte dias, a contar da data da primeira
publicação, afim de apresentar a defeza que tiver, na

execução que contra a mesma firma move ERVINO

BRANDENBURGER, sob as penas da lei, e nos

termos da petição do teor abaixo: - PETiÇÃO
INICIAL: Exmo. Sr. Dr. Juiz doe Direito da Comar

ca de Iaraguä do Sul.- Ervino Brandenburger, bra

sileiro, comerciante, casado, domiciliado e residente

nesta comarca, a Estrada Itapocú, vem por seu pro
curador bastante, expor e, requerer a V. Excia., '0

seguinte:- 1 - No dia 6 de dezembro de 1944, a fir ...

ma Calopreso & Cia. estabelecida com filial nesta

praça, a Estrada Itepocü, por seu então procurador,
constirulu-se devedora do suplicante pela quantia de

Cr$ 10.000,00 (dez mil· cruzelros), que se obrigou a

pagar até o dia 6 de março do corrente ano, con

forme se depreende do titulo de credito anexo; 2-A

pezar de vencida a obrigação e dos esforços do su

plicante pare que fosse efetuado o pagameuro, não

satisfez a devedora amigavelmente, o seu debito, pelo
que:- 3- para o fim

de compeli-lo a efetuar o pagamento a que se obri

gou, quer o suplicante propor contra ela a compe

tente ação executiva nos termos do art. 298 n' XIII

do Codigo de Processo Civil. Pelo que, juntando a
I

nora promissoria, devidamente protestada, na qual a

suplicante se confessa devedora do suplicado, requer
a V. Excía. se digne mandar expedir centre ela,
mandado executivo, para no prazo de 24 horas pa

gue a importancia devida, e, não o fazendo, se pro

ceda â penhora em tantos de seus bens, quantos
bastem pera a solução do debito e custas, ficando

citada pare no prazo legal, contesrar a ação e para
todos os seus dernais termos, pena de revelia. Pro

testa-se, caso seja desnecessario, pelo depoimento
das testemunhas. Dando á causa. o valor de dez
mi! cruzeiros, segue junta a prova do pagamento da

taxa judiciaria devida. D. e A. esta, P. Deferimento.

jaraguá do Sul, 19 de março de 1945. (a.ss) Priamo
Ferreira do Amaral e Silva. 19i3/45. 19/3/45. 19/3/45
Coladas tres estampilhas estadoais, sendo uma de

um cruzeiro da taxa de saude, devidamente in'utilisa
das. Acompanham a inicial os seguintes documentos

a)-copia da inicial; b) -1 traslado de procuração
lavrado pelo Tabelião Mario Tavares da Cunha Mel

lo, desta cidade; c)-l talão de pagamento da taxa

judiciaria; d)-uma nota promissoria e um instru

mento' de protesto de letra., A petição acima levou

do dr. juiz o seguinte despacho: A. Como re

quer. Em 19/3/45. (ass) A. Oliveira. E para que

chegue s noticia ao conhecimento de todos, se pas
sou o presente edital 'que será afixado às portas do

Forum, no lugar de costume, publicado pelo "Diario

Oficial do Estado", em Florianopolis, e "Correio do

Povo", desta cidade. Dado e passddo nesta cidacle

de jaraguá dQ Sul. aos vinte e quatro dias do mes

de março de mil nauecentos e quarenta e cinco. Eu

NEY FRANCO, Escrivão, o' subscrevi. (assinado)
Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito da Comarcq.,
Está conforme o original do que dou fé.

jaraguá do Sul, 24 de' março de 1945.
O ESCRIVÄO: NEY FRANCO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO PQV-'-----"-O_· J_a_ra_,g=-,u_á_d_ü_S_u_1,'---2_1_d_e_,_A_b_ri_l__:_d_�_19_4_5 5a. pagína

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

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

Edital n. 835 de 24/3/45.

BANCO POPULAR EM��!��;!A�O VALE DO ITAJAj 1··ji'T;';'�';'p'�';'i=�';""A;d;;'i'���';'''u�;�''{l!Agencias instaladas em Brusque, Gaspar, Ibírame, Indalal, ltoupava ,

. :i::
••

i:::[aragué do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio.
A partir do dla 20 do corrente mês, começaráCAPITAL SUBSCRITO CR.$ 414.800,00 REALIZADO CR. 367.100,00
a trafegar a nova linha de transporres de pas- !.�.'Balancete da Matriz. Agências e Escritorios, segeíros e encomendas, entre esta pràçe e

11
em 31 de marçoudr<ke 1945

Indaiel, com o seguinte itinerário:

f::!::A T I V O '

'W e-s Jaraguá do Sul
.

Ríe do Testo
Rud"la�:�:;:"nn e

��:�� R������a�a�Url1l e [OßgO Prazo
6 918.580,00 • TR1!mO,bdo'o Testo Tlnimdabl.oa'I :.:::i:·::::.'·Ele, solreíro.. lavrador, Contas Correntes Devedoras 3.365.933,30

domiciliado e residente Emprestirnos a Funclonarios 11.755,80
neste distrito com vinte e Acionistas (á realizar)' , 47.700,00 � fUNClONfiRf'I sómenfe nos àias

!:::I.;::.três anos de idade, nasci- Correspondentes no País 2.600.192,30 12.944.166,40 úteis, com portiõas ás 6,:30 horas
do nesre distrito, em no- Efeilos periencenies ao Banco

i::::::.!:::::.
da Estação Roôovlárta.

i::::i::::ve de junho de mil nove- Apolíces e Outros Tlrulos 5.600,00
centos e vinte e um, filho Moveis e Lltenslllos 201.365,90 Aos domingos e feriados, aceitamos
legitimo de Roberto Klau- Veículos 'too 0'0 viagens especiais ::

;���;I��fl��t:l�;l�� ���If:�I���;a��::�: da Praça 1.�,�.;�� 1::::: t�:���;����,�,,������;:�!J
neste distrito, com dezese- Co.nlas TransIlonos
te anos de idade, nascida DIversas Contas

_

nesre distrito, em trinta de Conlas de ,Compensacao
. ,_

outubro de mil e vinte e Letras em cobrança slm�les e em cauçao

sete, filha legitima de Ri- Idem? de Terceiros, Interior
cardo Behnke e Gertrudes Valores Caucionados

Schütze Beh.ike, domícllia- Valores ?epositad?s
dos e residentes nesre dis- Conla Malm & Sucursais
trito. Agencias & Escritorios

7.214.982,00
2.133.381,70
278.000,00

7.810.532,40

104.826,90 OOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOiOOOOOOOOOOOOOO��

IE Ir llli e s rr @ l'e s s m 2l Illi' n\ .

1 7.436.89610

-x-

Edital n. 836 -51-3-45.

3.654.920,90
35.866.644,80

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
S.EGAS ROTATJ�AS PARA ARADOS

e-sPASSIVO

Alvim Anders e Olga Valores não exigiveis
OapltalKleinschmidt. Valores exigiveis a Curto e a Longo ( Prazo

Ele, solteiro, pedreiro. DEPOSITOS,
domiciliado e residente Sem juros 98.614,20
nesre distritro, com vinte Oom juros 2.643.82�,40
e nove anos de idade,' Disp. c/especiel 2.060.629,40
nascido neste distrito, em Com eviso 826.606,10
vinte e um de outubro de Prazo Fixo 746.345�60
mil novecentos e quinze, Limitados .1.047.469,70
filho legitimo de Aloysio Dep. Especiais 2.640;973,60
Feiler, domiciliado e resí- Dep. Bancarios 32.914,80
dente em Princeza Izabel, Correspondentes no País
nesre Estado e de dona Dividendos

'

Maria Hauk Feiler, dom i- ôaldo não procurado
ciliado e residente' neste Diversas contas
distrito. Conlas de Compensacão _

Ela, solteira, de profis- Letras em Cobrança e em Caução
são domestica, domicilie- Valores Cauclonedos'
da e residente neste distri- Valores Deposítados
to, com dezoito anos de Conla Malriz & Sucursais
idade, nascida nesre dis- Agencias & Escrírorlos 3.680,085,60
trito, em doze de àbril de

5866 6 8I
. 3,' ,44, Omi novecentos e vinte e __..,.. _

seis, filha legitima de Ru-
dolfo Kleinschrnldr e Mar- AMERICO. STAMM .

clane da Silva, domicilia- Diretor-Gerente
dos e residentes neste dis-
trito.

-x-

Edital n. 837-4-4-45.

CrV
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G u Á

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOOOO
414.800,00

......_1.1 --

•

Tinia e Goma "Goiana"
'

SÃO AS MELHORES

(orgulho da industria nacional)
Na Tip. Avenida10.097.375,80

4.031.428,60

i8.1M,50 14.146.955,90 -----------------11
187.927,20 CALCADOS

,

..

9.348,363,70
278,000,00

7.810.532,40 1 7.436.896,10 -I RG 0-.
Blumenau, 9 de abril de 1945

OSWALDO MOELMANN
.

Diretor-Presidente
H. DUARTE PEREIRA

Chefe da Oontabilidade
Geral- Dip!. n' 33.682

SÃO OS MELHORES
E MAIS BARATOS

Leopoldo Hernacki e

Sophia Stoinswa.

"
-

"
-

"
-

"
-

"
-

"
-

PONTA GROSSA -

São Paulo
Ponta Grossa
P. D. Pedro II
Paranaguá
Antonina
jaraguá do Sul
joinville
São Paulo
Curitiba
Ieragué do Sul
Iolnvílle
Paranaguà
Antonina
P. D Pedro II

i�!=:!=!!=!!=!!=!!=!!=!!=m�:!=ii=!!=!!=!�i
iii cebres

.

· (s;�õpe:iu�:��ias, Iii
iii 1-1 .u � Maleitas, Tremedeira III
iii

- OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - iii
iii "Capsulás Antisezonicas iii

I Minancora" -I _

�i Em Todas as Boas Farmacias ii .-----....----_-------..
iii É um produto dos Laboratorlos MINANCORA iii
iii - Joinville - Sta. Oatarina - iii
i:ii=!i=!:===!!!!!!il!;=i;!!I!!!!!=!i=i!=i;�!! I!=!!!!!!!!!!ii

� Edital Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos S/A.

De ordem do sr. Pre-
Ele, solteiro, lavrador. feito Municipal torno pu

domiciliado
.

e residente blico que durante o cor
neste distrito, com trinta rente mês de Abril, ar
e dois anos de idade, nas- recada-se na Tesouraria
cido em Iaragué do Sul, da Prefeitura Municipal
nesre Estado, em vinte e de Jaraguá do Sul e na
oito de fevereiro de mil Intendencia de Oorupá, o
novecentos e treze, filho imposto Predial, relativo
legitimo de Costante . Her- ao 1. Semestre, e, Taxa
nackt e Maria Llchmann de Remoção do Lixo, no
Hernacki, domiciliados e 1. distrito.
recídentes neste distrito.. Não satisfaz.endo o pa-
Ela, solteira, de profls- gamento no referido mês,

são comest,ica, dom,icilia-, ficará o contribuinte ,SUda e residente neste dis- jeito á multa de 20% so

trito, com vinte e sete anos bre o imposto e taxa no
de idade, nascida em Blu- primeiro mês, sendo então ::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;.... ::::::::::::::::::::::::::::::

menau, rieste Estado, em, feita a cobrança judicial-
sete ,de agosto de mil no- men te. !��!H!!�!!!!�!!!!!!!!!n!!!��;�!!!!�!!!!�!H!!!!!!!�!!!�!!!�!!���!!!�!!!!�!!!!�!!!!!!!!!�!�!!!!!!�!�!!!�!!H!!H!!�!!!!!!
vecenros e dezesete, filha Tesouraria da Prefei-
'legitima de Wledislak tura Municipal de .Iara- DI'. LUIZ DE SOUZ A.
ôrolnskí e Maria Zisz, do- guá do Sul, 5 de Abril .A\ D V O G .A\ D O
micíliados e residentes em de 1945.
Blumenau, neste Estado. Escritorio: M�l. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

FRANÇA VOSGERATJ
Tesoureiro

JARAGUÁ'DO SUL
SANTA OATARINA

-1- Oaixa Postal, 11 -1-

lRßn8PORU8 MnROPOllInnn lIMltHD"
Contrato com a Rede de Viação Parané-ô.

Catarina, para o transperre rapido de merca

dorias entre:

CI,.IRITIBA

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12Apresentaram os docu
mentos exigidos pela lei

Si alguem 'souber de al-
gum impeilimen� opopha-o ------��------�.--���---�---���
na forma da ler,
Lavro o presente para ser

afixado no legar Ja costume.

WALDEMAR LUZ-Escrivão

"
...........................................................................................................................

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::!:::::::::::::: "

"

"

"

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

"

jARAGUÃ DO SUL-
jOINVILLE -

São Paulo
"

Transporte rodovlarío a partir de JARAGUÃ
DO SUL e jOINVILLE para qualquer ponto do
Estado de Santa Catarina em combinação
com a Ernpreza de Transportes
"Frenzel" S. A.

'

SERViÇO DE REDESPACHOS

As Noivas e jo
vens esposas

todas devem possuir o utilissimo
e pratico livro de "Dôna Benta"

Vende-se na Tip. Avenida NUNCR, EXISTIU IGUI=IL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Locais a renda e lucros extraor-

t rI d
·

't Decreto-Lei N. 7.449 - de 9 de abril de 1945dinarios Os que não a- .

gra f!Jnlm"'n O Dispôe sobre a organização ela viela rural
Caídade com os

presentarem as declara- � \.I � [continuação]ções nessa data ficam
SELOS sujeitos a multa regula- exercicio de profissão ru- rurais nos distritos dO

••• mentar. A todos os parentes, amigos e conhecidos, ral todo .aquêle que íôr, Municipio respctivo, nú-A falta de troco que levamos ao conhecimento a noticia da morte da legalmente, propríetárío cleos que lhe ficarãoestá se fazendo sentir Retificação. Na nota que de- nossa querida mãe e avó, de estalecimento rural. filiados.no comercio, tem leva _ mos no numero passado, § 2. Estabelecimento ru- (continua)do O publico a fazer tro referente as autoridades Maria Matthes Hoeft ral é o Imóvel, situadoco de qualquer forma, e funcionarios que estí- dentro ou fora dos limi- As Noivas e jo-1); começar pela caixa veram presentes a mís- A falecida nasceu em Blumenau, a 12 de junho tes urbanos que se des- vens esposasde fosforos e já agora sa por alma do expedi- de 18QO. Era casada com o J'á Iälecído August tina ao cultivo de terra, todas devem possuir o utiIissimoC 1 M' cíonarí G
.

d d ..
a' extração d térí e pratico livro de "Dôna Benta"om os se os. as e pre I narro umercm o a Hceít, Este matrimonio foi abençoado com 9 filhos, e ma errasC· o id t Silva d prímas de o

. Vende-se na Tip. AvenidaIS que .se cui em 0- , escapou o nome o dos quais, um já lhe antecedeu a morte. O Senhor. rigem vege-dos, pois apareceram snr. Lauro Braga. zelozo da vida e morte chamou-a a si, no dia 10 de abril tal, á criação ou melhoestampilhas envolvidas funcionario do Minjsterio de 1945. Ela deixa 5 filhos, 3 filhas e 15 netos. ria de animais e á índus-.em papel celofane que da Agricultura, d'o que Agradecemos a todos os vizinhos que nestas trialização conexa ou aja foram usadas, o que pedimos desculpas pela boras graves nos prestaram o seu auxilio e o sr cessõría dos produtos de-não se .pode ver com o falta involun_taria,
I
Karl Ehlert pelas consoladoras palavras da Sagr� rivados dessas atívída-envolucro usado.

R -

d f da Escritura, como tambem àqueles que acompa- des.
Quem receber selos emoçao e pro eSr nharam a extinta ao ultimo repouso, enfeitando o Art. 2. A associação ru-como troco, deverá ve-

. sores sepulcro .com flores:
, ,

ral terá área territorialrificar se ja não foram
CORUPA 6 d brí correspondete á do Mu-usados, para não entrar Foram removidos os ,1 e a ríl de 1945. nicipio a que pertencer.no prejuizo. seguintes professores: - Em nome da família enlutada,. Parágrafo único. A as-João Januário Airoso, E R, I C H H CE f T soçíação prestigiará, pe-Aniversarios de Barra de Rio Cerro, •

los meios ao seu alcan-
Dia 20 fez anos o snr para Santa Luzia em Ita-

�"'ACOS E ANEOMICOS I Festa de São Marcos. Ama- ce, 3: fundarão e o �esen-Alfredo Keíser; Dia 2.1,' pocusinho; Celia Vilela
nhã realizar-se-ha em

volvímento de nucleosPerfeito, de Garibaldi, Tomem Idna. Hulda Horst, espo- para Turvo, no \ munící- VINHO CREOSOT...oo Barra do Rio Cerro a
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::sa do sennon Paulo Horst. pio de Mafra e Alvina

' ,

S I L V E I R A : • tradicional festa de SãoDia 22,-asnra: Assima

�
• _.lo Md' dKarsten para a Escola Cu ••pr&,_ -,.. ..: arcos, pa roeiro a�",.._

1 VENDE-SE
Dutra e o snr. Clemente h

ca 1 ..�Nova de Retorcida. It-,. To.... pe a.Schiochet. Dia 24, a sra.

�OtI'I'a P S h itt P f[,',�'� Resfriados A empresa Andorinha UMdo :ndu�tri�l�� A�io7�� roclJra-se

i!'�;��í BronQuit.. Ltda. fará o transporte terreno
L. Schmitt. Dia 25, o snr �mpreg3;dos braçais na I �.S�I· '. E.crofulo.. em oníbus entre esta cí- com casa de madeire, ocu"Seme Mattar do alto co- Iírma VIlela, Goulart & I �,. dade e aquela leeallda- pendo uma erea de ummercio local: Dia 26, o Cia. á rua Benjamim k:��: Convalescenças de: com partida da Es-I morgo., contendo diversasC t t 328 E vu.uo CREOSOTADOsnr. Rui Frenzel. Dia 27, ons an , (ngenho. e V�, r;n.. oo" DE.""UDC, tação Rodoviaria. arvores frutíferas, e um
a senhora Joana Blos de Arroz). "-_

bom' cercado.
Ield, esposa do índustríal • � Informações na

�r�1� p�I���ger�ch�o�S� Nao deixe Ilr=ll=ll=li=ii=;i='jfi A Comercial Ltda.
posa do snr Paulo Wun

iii ARROZ :::

de:�::;or. Recebemos a
da c��Aa'!!"8�i�� �o:�f::Ci�rle �;p':l'!��� U EM m ,,;m,,"m;"mm;;;;i.§;;;;";';';�;;"";;;

;��!:n��ã�oEli,::�::� :::'a�� :f::�f:,:a;�v��J'e�bài��r�i�t:��r'�a':� ii CAseA 1,11.1" Chocolate e Pralneés
colega «O Lutador», que modernos como, .. - das melhores fábricas do

�;;";����� �';; �:a�ug;:: Se�as, C�ian-kai·c�ek, Jar�im C�inês, M compramos qualquer m I pais sempre a venda na

rais, brilhante orgão ca- mimoicH e outras... �I qua?tidade III Casa Rea I
g���i.;;':��?����! as ou�:�s dc1�"a�::,c;:�t:�Uaq�n��;;;,o ���� II (ggeD�n RHU lt�a.1 �.".������:.. :._.�i�.: ..�."..��desastre de automovel. tribuindo assim, para a grandeza de tua cí- !:i!=il=!i=!!='i=ii=i�! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Gratos pela visita. dade. - Mês de Maio, iniciaremos uma com-.

pleta liquidação de técídos de algodão em
geral. - - A G U A R DEM ! ! !

«CASA SONIS»
de Francisca Buch

Avenida Getulio Vargas, 146 - JARAGUÁ

ServiçD Nacional· de Educação.

Sanitária
O PRECEITO DO DIA

Para não praticar
uma injustiça

Certos defeitos da visão
fazem a criança mostrar
falta de gôsto e de capa
cidade em relação aos es
tudos. Entretanto, desínte
rêsse pelos trabalhos es

colares, preguiça e desleixo
podem desaparecer com a

correção de tais defeitos,
a qual muitas vêzes se faz
únicamente com o uso de
óculos adequados"
«Não entristeça nem de

sanime se seu filho deixa
de dar conta dos deveres
escolares. Leve-o ao ocu
lista sem perda de tempo.
SNES»

Aparência que
engana

A fome é sinal de que
o organismo esta presi
sendo de alimento. Deve,
pois, ser saciada. , O café e
o álcool fazem desaparecer
até certo ponto essa sen

sação, mas não evitam as

consequências prejudiciais
que a privação de alimen
tos acarreta.
«Não procure matar a

fome com café e bebidas
alcoölícas, mas com ali
mentos sadios evarios .

SNES.»

a .. ···· ···· .. ·· .. ··· ··· ..�···· .. ··.· ···· .. ··· .. ·· .. ··
·· ···· ··.· ·· ··D

IriiN·ClfiNOUSTRiifcOME·n·cio·iicATAOIN"i"S;f!!:: Fundado em 23 de fevereiro de 1935 .

iiH CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.00�.000,00 !!
�� DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 li

ii i[�i��' AGENCIA�!.a���U:mi�= J�u�L. 115 .!i.End. Telegraflee "INCa"ii g������: MATi�;1: P���/1Í Telefone, 7D li:: Curitiba
Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.

::

'.;.; CFluo'rril�aibnaonpoOsll'S empreslimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. ,::;.:•.1passes. etc •• aceitando documentos e valores em custodia, mediante
"

�;��n�� Snl ��P��Çä��:�1:;f:rJ�:�:t�;:���!:· jur2� :1.,:::.joaçaba' Com AvisD de DO dias e retiradas livres
Joinville de Cr$ 1.000,00

�

Dojot:���a DepositDs Populáres, com limite de Cr$ 50.000,00
Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%Porto União P F' d 6 OI5'. premio 8 8 9 Um imóvel no valor de: Rio de Janeiro razo IXO e meses 5 10

3'. premio 5 5 7 Cr.s 5.000,0� Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
Centena 638 Cr.$ 100,00 Centena 836 Cr.$ 50 oe Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%

. Unidade 8 isenção da mensalidade de abril prbx S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou êapitalizados semestralmenteS. Joaquim A
.

b d
.

d dO sorteio do mes de abril realizar-se-á no dia 28 às 16 horas Taió econom Ia é a ase a prosperl a ena Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940.
'

Tijucas
.

Deposite as suas economias no •

--------

T b
-

Blei (eiS C S/A
::Entram em �orteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com o re UU ara� anco n ustria e omercio e anta atarina . ��

�����g�U�la�m�e�m_e�n���,�:�:���:�s:�e���e���.���an���������;�k�!�:����;�:���ri�!�:!�:��-��rts�c���f�e�de�r�������I�':�'�,�.".�.,'�.��.�.�.�:����:��::�::�=.�.,�

,

Imposto sobre a
renda. Mais uma vês
chamamos a atenção dos
interessadss que termina
neste mês o praso para
apresentação das decla-
rações do imposto sobre iII •• �'c[lll._1IIi

Americanópolis IDiretor-Proprietario Agência no Rio de Janeiro
DR. AFFONSO DE O. SANTOS Rua Ramalho Ortigão n. 9

2'. andar

Grande
Séde em São Paul�

Rua Senador Feijó n. 205
8'. andar

Empresa

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32
Resultado do sorteio realizado em M de Março de 1945.

-----1.
Plano Magno - Mensalidade Cr.$ 5,00

Numerações -Premiadas
1°. PREMIO :. 1638

,
_.

I 2°. PREMIO: 9557 i
!"I'

DI). PREMIO: 4557 I,

t

4°. PREMIO: 0407

5°. PREMIO: 0889

Nos 1'. premio 63 8 Um ·imóvel no valor de:
3'. premio 557 Cr.$ 1(')0.000,00
2'. premio 5.5 7 Um imóvel no valor de:
3'. premio 557 Cr.$ 20.000,00
4... premio 4 O 7 Um imóvel no valor de'
3'. premio 557 Cr.$ 10.000,00

..........................._ -- ..
Exijam o SABÃO

Especialidade"
,�\\ÄO VIRCl:>.J �[)A �(.;Äf
(�WETZH INDUSTRIAL
JOINVILlE "Virgem

s�ßÃ� ylRCfA,
. -.

ESPECIALIDADE

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvilc (Marca Registrada)

pois conserva e desinfeta a roupa,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


