
A partir. de hoje as 8 horas, come =.re:n �a das forças
cdemôs 'da Holanda, Dinamarca e noroeste da AlelDanha

dela fazer parte todos

quantos desejarem coope
rar para a organisação
daquele partido. Na im

possibilidade de serem

feitos convites especiais a

todos os elementos repre
sentativos da opinião des;
se municipio, peço ser

lhes dado conhecimento
deste telegrama, publican
do-o, outrosim, pela im

prensa e divulgando da
forma mais ampla, para

que a convenção do Par
tido Social Democratico

seja uma assembléa aber
ta a colaboração de todas
as classes, associados,
correntes de opinião e ele
mentos que legitimamente
representam a coletivida
de carerinense.

Cordiais saudações
(a) Nereu Ramos
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Sta. Catarina

No proximo sebado, die legação desse municipio,
12 do correnre, terá lugar para estar presente a con

em Florianopolis uma venção, que, no dia 1::! de

grande assembléia de to- maio as 15 horas, será

dos os elementos repre- rea!isada nesta capital.
sentarívos do Estado que Aquela delegação não tem Iqueiram filier-se a esse número limitado, podendo
partido.

----------�---------

A reunião foi convoca- "A O S C A ç A D O R E S"da pelo sr. dr. Nereu Ra-

��J�rat�s��\a���e��e����lpERIODO DE CAÇA EM S. CATARINA
vites especiais. P 'b'd t t' M
Esse conclave está des rOI I O es e ano a Irar em acucos e

perrando o maior interes- Jacutíagas no Mun. de Jaraguá do Sul
se em todo o Estado, es-

.

tendo cada municipio or- Damos a seguir aos Blumenau, Canoinhas, P.

ganisando a sua comis- nossos leitores, por ter União, Iaragué do Sul,
são representativa. enorme interesse, a por- S. Iosé e Biguaçú.
Como ja é do _fonheci- teria nr. 123, de 26-3-45, Na Ilha de Santa Cata-

mento publico, o Partido do Departamento Nacio- rina está proibido o exer

Social Dernocratíco, em nal de Produção Animal cicio da caça de qualquer '

organisação em todo o Divisão de Caça e Pesca especie, por se tratar de

Brasil, levará as urnas o referenre à caça em nosso zona destinada a refugio.
nome do ilustre General Estado, no corrente ano:

Gaspar Dutra.
' III-Estado - de Santa

I E dCom referencia a essa Catarina-de 1 de maio a Pe o sta o
assembléia o sr. Prefeito 31 de agosto.

Municipal recebeu o se- Períodos especiais para

guinte telegrama: "Prefei- caça: ,O Tribunal de Apelação
to- Ieragué ,do Sul-Floria- li} de muruns, lacús, le- julgou a apelafão civel

nopolis, 8726-144-27
I cupernbe, jacutinga, laó e de Serra Alta, em que

19�792. Afim de ser or- inhambús de 15 de junho eram apelantes e apelados

ganisado o Partido So- a 31 de agosto; Rodolfo Stein e Reinoldo

cíal Dernocretlco, em San- b) de codornas e per- Rau, reformando a deci

ra Catarina, solicito seja dizes de 1 de maio a 31 são da la instancla e

consrlrulda a resperiva de- de agosto; dando ganho de ceusa ao

c) de narceias de 15 prlmeiro.
de dezembro a 15 de fe- O Tribunal julgou boas

verelro; _
as contas prestadas P'Or

d) de macuco, marre- Rodolfo Stein e mandou

cas, marrecões, caneleira que o socio comanditá

e piadeira, de 1 de junho rio Reinoldo Rau éra res

a 30 de setembro. ponsavel por Cr$ . . . . .

É PROIBIDA A CAÇA: 65.311,20, sua parte nos

a) á noite em todo o prelulzos que li firrna. te-

Estado; ve e mais as custas do

b) no municiplo de Flo- processo.

ríanopolís: Foi advogado da parte

c) nos terrenos com- vencedora o Dr. Paulo

preendidos em uma faixa Medeiros.

de seis quilometros
.

em

torno das esranclas hidro

minerais, existentes nos

muníclpíos de Tubarão

(Agua Santa Catarina e

Santo Anjo da Guarda) e

Palhoça (Caldas da Im

peratriz).
d) numa faixa de um

quilometro de cada lado
Santa 'Catarina do leito das vias ferreas

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

e rodovias publicas;
e) de veado, nos muni

cipios de Camboriu, hajai,
Joinville, Laguna, Jagua
runa, Cresciuma, Urussan
ga e nos distritos de se-

I PEÇAM CA1A(.OaO ILVSTRADO de dos municipios de. S.

11__________________
José, Palhoça e Biguaçú;

� f) de codornas e perdi-
zes, nos municipios de S.
José, Palhoça, Laguna,
Porto União e Canoinhas
g) de jacutingas e ma

cucos, nos municipios de

I ORQUIDEARIO CATARINENSE

Sucessores de L. Seidel, das Secções de:

(Jrf/uldeas e Caetéas

Comicio da
Vif--ória

CONVITE
I

A LIGA DE DEJrESA NACIONAL
convida as l:l1)túridadea e povo de Jaraguá
do Sul para o comicio que fará realiRar

em regosijo pelas ultimas e estrondosas

vitórias dos aliados na Europa, na Praça
Ten. Leonidas Herbster, em dia e hOl'a

que serão oportunamente marcados.

Ofimdaguerr.a
Os nazis depõem as armas-Como
morreram Hitler e Mussolini - O

grande .íetto da F. E. B.
É justo o jubilo que acossado para o interior a que as forças alemãs

percorre o mundo com o de sua caverna. e italianas ficassem alta

fim da guerra na Europa. Lá, nas gelldas terras mente desfalcadas, pois a

O Brasil que, pela von- italianas, muitos milhares elas juntaram-se forças
tade de seu povo, contrí-] de filhos da rerra do Cru- italianas que já perfaziam
buiu valiosamente para a zeiro do Sul souberam cerca de 19 mil homens,
instauração de um rnun- nos honrar pela sua bra- entre os quals 800 oficio

do de liberdade e justiça vura. ais, e concluíram ser im

compartilha dessa alegria. Muitos não voltarão, a possível a continuação da

Iniciando sua contribui- Patria irá buscar um dia luta, depondo as armas

ção preliminar com ma-los seus restos mortais, cerca de um milhão de

teriais pare a fabricação muitos virão mutilados, soldados.

de todo o equipamento mas uns e outros, os que -x-

belico, passou depois a ficaram e os que voltam, Mussolini, sua amante

ser o factor decisivo da hão de ser eternamente e seus 16 ministros, dían

vitorie africana com a lembrados pelo Brasil, que te dessa derrota, procu

cessão das bases navais nunca "duvidou do seu va- rarem fugir pera a ôuissa,
,

e aereas lor e patrlotismo, sendo capturados pelos
Em seguida, seus na- -x- guerrilheiros Irallanos, iul-

vios de guerra e rnercan- Os brasileiros na Italla, gados e fuzilados, Ileen-

tes, passou a uma ati- no dia 23 de abril, lavra- do o corpo do ditador ex

vidade direta, aqueles fa- rarn mais um glorioso fei- posto na rua.

zendo
. patrulhamentos e to, capturando a 148a• brl- Logo depois, outra no

escoltas de comboios e es- gada alemã, composta de ticia sensacional vinha de

tes auxillando o transpor- 6.000 homens, 1.000 vel- rHamburgo.
O alrníranre

te de suprimentos. culos de todas
.. espectes, Karl Doenitz anunciava

Logo depois mandamos mais de cem canhões e que Adolf Hitler, morrera

os nossos bravos solda- 4.000 animais de trens- no seu posto de combate

dos pera diretamente der- porre. em Berlim, e que ele as
rotar o feroz inimigo, ja Essa captura, deu lugar sumia o governo da Ale-

manha.
Veio então a queda de

Berlim, nas mãos das

forças russas.

Himmler, o chefe da ges
tapo rumou pera Kiel,
afim de negociar a capi
tulação, declarando que
Hitler, morreu de uma

hemorragia cerebral.
Hamburgo caiu em po

der dos .lnglezes e ame

ricanos, os quais estão

ocupando sern reslstencía
toda a Alemanha. I

Espera-se pera cada mo

mento a completa capitu
lação das forças que ain
da se acham na Dina

marca, Noruega. e ehe-

o discurso �o Presidente Vargas
RIO, 2 (Agencia Nacional)-Falou ontem à

Nação, o Presidente Vargas. O seu discurso ainda
ecoa pelos rincões distantes de nossa Pátria. Com

aquela franqueza rude que lhe caracteriza as pa
lavras, êle conversou com seus amigos trabalha

dores, oferecendo-lhes com o coração aberto, em

todas as vicissitudes, o seu apoio; o ambiente em

que foram recebidas as palavras do Chefe do

Governo, não disfarçou a nota emotiva e melan

colica, que a todos, dominava, sabendo, talvez, o

homem rigido do traba-
'

lho, que aquela era a

ultima que assistia. Não
foi possivel ocultar essa

pequenina gota misterio
sa descendo, vagarosa
mente, pelo dorso hirsu
to da montanha, que de
pois de atravessada, for
ma no coração da sau

dade. O povo demons-
, trou, ontem, mais uma

vez, em explêndida rea

firmação, a sua solidarie
dade ao Chefe do Govêr

no; principalmente, quan
do em palavras de fogo,
causticava os pretensos
homens da demo('racia,
aqueles que, ao deterem
nas mãos a soma de po
deres, governavam com
as deportações e com as
demissões em massa. Precisamente nesta altura,
�m_ hon�ado trabalhador perdido no meio da mul

tI�ao, nao conteve o impeto que o / dominava e

atIrou pelos ares aquela fraze que os microfones
recolheram e levaram pelo mundo afora, como

prova eloquente do apoio que o Presidente Var

gas encontra no seio das massas: "GETULIO".
Para quem governou um paiz, durante quinze anos

essa fraze bast� terminar um julgamento. Não

pe�a fraze em �I, mas pelas condições excepcio
naIS em. que fOI ela proclamada, agigantada pela
credenCIal de quem a pronunciára: "um trabalha
dor anônimo, cujo retrato "não foi publica.do nos

jornais".

CORupA

,

r��rm� ���I�L �tM����TI��
CONVENÇÃO PARA A INSTALAÇÃO
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- -.

coslovaqule, vísro que, se

gundo propalam as emis

soras, Montgomery Elsen
hover e parece o proprio
Churchil estão discutindo
com Himmler e' Doenitz a

entrega do, que resta da
afamada Wehrmacht, in
condicionalmente".

-x-

Pierre Level, o colabo
rista francez, fugiu para
a Espanha em um avião e

ali foi preso, discutindo
se em São Francisco da
California se o mesmo

deverá ou não, ser julga
do 'pelos francezes.

Em Florianopolis fale
ceu o Dr. Leonel Costa,
consultor do Departamen
to das Municipalidades -e

antigo advogado em

Joinville.

Em Blumenau deu-se o·

passamento do snr. Gus
tav Artur Koehler, conhe
cidissimo livreiro e dire
tor do jornal «Der Urval
dsboote».

No 3 do corrente teve

lugar a inauguração do
Posto de Saude, de Blu

menau, mais uma das

grandes obras do gover
no Nereu Ramos.
O ato teve a presença

do snr. Interventor Fede

ral, que foi alvo de .inu
meras homenagens.

r7M'ud'as ,Frutíferas e
.

Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros., Macieiras,
Jaboticabeiras, elc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

Peçam catálogo ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
..-

Vocação cristã
Quem talou á ímpren- delgace o caráter e a fi

sa nacional e estrangeí- bra de nossa gente. Aliás,
ra, reunindo seus repre- isso ficou perfeitamente
sentantes em íntima cor- claro em suas declara
dialidade, não foi o mí- ções, ao afirmar que
nístro da Guerra. Tam- «somos um povo bravo,
bem não foi, precisamen- altivo, vibrante, eminen
te, o ilustre general bra- te fiél ás componentes
sileiro que tão larga sô- históricas de nossa for
ma de serviços teve.rem mação. Nascemos á som

sua longa carreira, opor- bra da cruz e o sígno
tunidade de prestar á religioso da descoberta
Pátria. Quem conversou faz parte do destino do
com os jornalistas foi a- país e de cada, um dos
penas o cidadão Eurico seus filhos. E é sob esse

Gaspar Dutra, patrício
eminente que as maiores
e as meis coêsas corren
tes politicas do país re

solveram em bôa hora
indicar como candidato
à Presidência da Repú
'blica, durante o "sensa
cional, pleito que já se

aproxima. E suas pala
vras, sinceras e francas,
meridianamente claras,
sem oferecer margem a

perigosos sofismas, lo
graram repercutir de ma.

neira profunda até mes

mo nos circulos oposi
cionistas, unânimes em

reconhecer nelas os pri
meiros raios luminosos
da campanha. eleitoral.
Todos os porta-voses
minoritários encarece

ram a atítude . fratermal
que o entrevistado assu

miu, quando dedicou en

cômios ao seu oponente,
reconhecendo-lhe méri
tos e atribuindo-lhe qua
lidade. Assim, conduziu
se o terreno da disputa
num sentido sereno e

calmo, imprimindo-lhe o

espírito sadio que a na

ção estava mesmo a

reclamar. Tirou-se da
atoarda publicidária qual
quer resquício odioso, a-

I Iastando-se por comple
to, para felicidade nossa,
os primeiros mal-enten
didos que já iam surgin
do. Foi esse o primeiro
grande beneficio presta
do ao Brasil, nesta fáse
histórica que atravessa
mos, pelo cidadão ,Euri
co Gaspar Dutra. Outros
virão, . com certesa, É só
questão de tempo.
Por que outros deve

rão "vir, necessariamen
te? Porque o cidadão Eu
rico Gaspar Dutra foi Uma carroça e uma

favoravel á anistia para parelha de cavalos com

todos os implicados em p�eparos, em boas con-

crimes de naturesa poli- díções.
_

tica, porque o cidadão Informaçoes com o sr.

Eurico Gaspar Dutra tarn Martim Stahl.
bém é favoravel á rapí
da democratização do
país; finalmente, porque

,
o cidadão Eurico Gaspar
Dutra é favoravel á con

tinuidade cristã das nos
. sas instituições mais sa-

gradas. Com ele na di
reção suprema dos ne

gócios nacionais, serão No trajeto dfl.· firma
infrutíferas quaisquer ten Max Eggert entre Erico
tativas dissolventes ou Bruhns, uma carteira de
corruptoras. Inovações" dinheiro, com cerca de
importadas das nacíona- quinhentos e poucos cru
lidades estranhas aos zeiros, no dia 19 do cor

nossos superíores prín- rente, pertencente as sr.

eipios religiosos jamais José Scheuer - Jaraguá
encontrarão guarido em Alto.
nossa terra, porque o cí- Pede-se a quem achou
dadão Eurico Gaspar Du- entregar mediante gratí
tra não permitirá em hi- cação na A Comercial
pótese alguma que se a- Ltda.

signo que prosseguire
mos na obra de com
preensão e entendimen
tos, que tem sido, em

todos os tempos, a base
dá grandesa e do pro
gresso nacionais».
Como se de.preende

dessas afirmações cate
góricas, a defesa melhor
e mais segurada de nos

sas instituições funda
mentais estarámuito bem
entregue ao cidadão Eu
rico Gaspar Dutra. E é
isso o que os brasileiros
bem intencionados, os

brasileiros com' vocacão
cristã-a quasi totalida
de da nossa população
-os brasileiros realmen
te patriotas almejam.
Embora não sendo uma

plantaíorma propríamen
te dita, valeu por uma

plataforma - e que pla
taforma esplendida! a

sensacional entrevista
concedida pelo cidadão
Eurico Gaspar Dutra. Di
zer o contrário disso se

ria faltar á verdade, se

ria. deturpar aos fatos.

Secção de Anuncios
classificados'
-

Vende-se
Um terreno sito á rua

Marechal Deodoro da
Fonseca, nesta cidade
com área de 18.000 m2
nas imediações da Igre
ja Matriz ..

O interessado poderá
dirigir-se ao propríetario
snr. Henrique Piazera.

'Vende-se

.,... -IIIIIU
r ATENCAo! . 1

'·1 ERICOA 8�AUHNS, Ipor motivo de uma reforma em sua loja,

I
está procedendo uma liquidação total de

I25 de Abril a 50 de Julho deste ano.

!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verdadeira Queima ...

� Preços verdadeiramente baixos
�

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

Perdeu-se

I·

�oo�oooooooooooooo�oooooooooooooooooooo
00 Adolf Herrn. Schultze �
00 MARCENARIA EM GERAL 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo� da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �
00 _ 00
00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE: 00

OOOOOOOOOOOOOO·OOOOOOIOOOO�OOOOOOOOOOOOOO � DO��1��,rà�s Tantar \ ;
JE r IDl te s t ([D L e s s m a IDl IDl 00 "co���ritOri?S .

00
. 00 "

Moveis rusticos e outros. 00
-----F-E-R�R-A-R-][-A------- �MOVEIS AVULSOS COMO: �

Fabricação de "Ferramentas Agrico las: �. Cadeiras �
� Poltronas fixas e giratorias �

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS 00 Mesinhas de centro e" para radio 00
00 E entre muitos outros. a 00
00 Caixa Registradora ma�ca "�ECORD�' 00

". J A R A G U Á 00
" Afamada pela sua eticiencia, substite 00

OOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO � in�le::d�a�:��o .•�egistradoras_ du 00
-_ �

00 RUA RIO BRANCO, 964 TELEFONE, 75 00

� Jaraguá do Sul Sta. Catarina I
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO

,
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Industria de Calçados

IGosch Irmãos S/A.
JARAGUÁ DO SUL

" .

SANTA OATARINA

�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO�

I L!!!!r��I'D��r�d!'lF�!!C��!!L I
00 JARAGUÁ DO SUL SA:NTA �ATAR][NA �

I �=======N()V()==S�T��N�()=======� I
00 II Casacos para Senhoras Casacos e Pulo.wers de lã II
00 II" (ultime moda)

- Sedas e Casem I ras J'00 JI Capas de Gabardine (artigos finos) ,
00 (das melhores) Ternos Feitos n

�� ',', ',',� Bicicletas e peças em geral Material Eletrico em Geral
n Radios (das melhores marcas) n

00 "II Acumuladores. Oficina Mecânica II"
� o���������������������=��������=====o 00
00 TUDO POR PREÇ®§) VANTAJOSO§) E BA\RATj[��][nO� 00

�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO;

Qaraguá dr. Sul, 5 de Maio de 1945

NOVO TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Ap6s longos estudos .foi descoberto um

medicamento vegetal para tratamento, com
6timos resultados. de variz'e3, que prejudi
cam a circulação venosa. Esta medicação \

na dose de três colheres das de chá ao dia,
em água açucarada, restitui às pernas o EVITE ISTO I
seu estado normal e a beleza estética. Em
idêntica dose debela os males causados
pelos mamilos hemorroidários internos
e externos, inclusive os que sangram.
Use a pomada no local e beba juntamente
o liquido, para debelar tanto varizes como

hemorróidas! Não encontrando nas farmá·
cias e drogarias. peça diretamente ao depo
sitário: Caixa Postal, 1874 - São Paulo.

•.••. j lF ;
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

CALCADOS
,

-I RGo-
SÃO OS MELHORES

E MAIS BARATOS

Produto' da:

- I � Oaixa Postal, 11 -.1 -

............................... '
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_ASSqMBROSO_
É C) SORTIMENTO HE ARTIGOS PARA
A ESTAÇÃO DE INVER�O QUE A

CASA SONIS
oferece a sua distinta clientela a preços modí
coso Vejam" sem compromisso. Para o seu tra
balho de tricot e crochet, procure a C A>S A
SaN I S que lhes oferece um belo sortimento

de LÃS E LINHAS.

Fazendo suas compras
I

em Jaraguá do Sul,
auxiliarás para o progresso da "cidade e fa
zendo suas compras na Casa Senis, auxiliarás
para o progresso da cidade e para o teu pro-

prio progresso.
Aguardem a liquidação dos tecidos de ALGODÃO em Maio proximo.

I .

CASA SONIS de Francisca Buch
Avenida Getulio Vargas N. 146
•

���-����������_,�������

CLÕR: °SoÄÕAL�Ã
E

ÄMII�t ii
CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS,· UNICO NOS ii

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ li
«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ':.�:;!::.�HORARIO: 10-12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2-4

_ .Joinville - ��
"

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
t:aSA !DE lAUBE

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

,
- Raios Intra-vermelhos e azUis .

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Feridos de guerra brasilei

ros tratados num hospital
Norte - Americano

BRIGHAM CITY - Utah brasileiros perderam um

( S.1. H. ) - O «Bushnel braço ou uma perna du

General Hospital» do E- rante os combates do seu

xército dos Estados Uni- exército no teatro de

dos, aquí estabelecido, op�rações da Itália.

foi �esignado recente- Aíím de consagrar espe

mente para acolher os -cíal atenção a estes pa

membros da Força Expe- cientes, o 10 tenente

dícíonáría Brasileira fe- Walter dos Santos, do

ridos durante operações Rio de Janeiro, oficial

de combate na Itália. médico do Exército Bra-

O primeiro grupo de sileiro, foi designado pe

feridos do Exército Bra- lo Hospital para servir

sileiro a chegar a esta como -oíícíal de ligação.
cidade para tratamento Antes desta designação
.incluía dois oficiais e o tenente Santos se

seis praças de FEB. Re- achava estacionado no

ceberão o mesmo trata- Hospital Geral de La

mento que seus irmãos Garde, em Nova Orleans,

de armas norte-ameríca- onde chegam muitos dos

nos, inclusive rehabílíta- feridos da frente 'italiana

ção através do vasto pro- quando trazidos aos Es

grama de recondícíona- tados Unidos.

mento do Exército, que Entre os primeiros Ie

prepara os veteranos ridos de guerra brasíleí

mutilados para vida util ros hospitalisados em

e plena depois de darem Bushnell contavam-se:

baixa do serviço ativo. Capitão Francisco Rodri

Alguns dos pacientes gues, de Fortaleza, Cea-

CORREIO DO
Caixa Postal, 19 fUN O A O O EM' 1919

Telefone N. 39
----------------------------����������-------------------------

SABADO, 5 DE Maio DE 1945
ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL -

ST}. CATARINA N. 1.275

Imposto: 'de Consumo
Em 29 de março de 1945

CIRCULAR No 7

quaisquer outras publicações não são considera

dos artefatos de papel para o efeito de se exi

gir, dos que os fabricarem ou venderem, o paga

mento dos emolumentos da "Patedte de Registro";

O Diretor das Rendas Internas do Tesouro b)-Na faHa de carteira de identidade, serão

Nacíonal declarou aos chefes das repartições su- aceitos, pára oa fins do § 3' do art, 27, alem da

bordinadas que, na aplicação da nova lei do im- carteira de identidade policial, os seguintes doeu

posto de consumo (Decreto-Lei n: 7.404, de 22 de mentos: titulo de eleitor, carteira de reservista,

março de 1945), devem ser observadas as seguin- carteira profissional" carteira de estrangeiro, ca-

tes normas: 'dernetas das instituições de previdencia social,

II - Quanto à «Patente de Registro» : carteira de habilitação de motorista, carteira da

a)-Os livros impressos, revistas, jornais e Ordem dos Advogados do Brasil, certeira dos

0------ Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura

rá; 20 tenente José L. ou atestado de autoridade judiciaria ou policial;

Andrade, do Rio de Ja- c)-Os "bars", cates, confeitarias, casas de

neiro; praças - Valencio mI�li:�:'...d chá, leiterias, restaurantes, casas de pensão, e

Rosa, de Ponta Porã, ---

- -
---- estabelecimentos congêneres, não ficam obrigados

Mato Grosso, José Maria É UMA DOIrNÇA ."Avl""'''A a se habilitarem com a "Patente de Registro" pe-

F
.

d J
'

Sã
MUITO PERIGOSA "ARA Ao FA-

erreira, e aearei, ao MíLIA E "ARA A "AÇA./COMO 'lo fato de servirem aos seus fregueses, nas con-

Paulo' Ge aldo R S n
UM 110M AUXILIA" NO TR�TA- I

,r "
a -

MJ<NTODltssEa"ANCEI"l.AGELO sumações dos proprios estabelecimentos, sa, pro-

tos, de Caçapava.P São U SII -o dutos alímentares industrializados e vinagre;

���l�: Ler����� ���!� I'UßI:BI11:mhI1l1TI �)I=g�a���:r�����:sf��:��osso, que tambem

Rio Grande do Sul; e
A SIFILIS A: A"RESENTA SOB tiverem venda a varejo, só estão obrigados a emí-

Laurindo Zamprônio, de 'NÚME".u _"MAS. TAIS COMO: til' "nota fiscal" nas vendas que fizerem por gros-

Vista Alegre, São Paulo. "EUMATISM. so ou revendedor;
ESCR6FULAa t f'
ESP'INHU b) - O preenchimento da parte da "no a IS--

FISTULU cal" relatíva aos volumes, em que segue as mer

cadorias é facultativo quando se tratar de produ
tos cujo imposto não esteja ligado á circunstan

cia de peso.
IV-Quanto á numeração dos volumes;

a) -Não se compreendem na exigencia de

II ELIXIR DE NOGUEIRA" numeração e marcação, de que tratam o artigo
CONHECIDO HÁ "' �Nro� 115 e o modelo 11, os sacos ou pacotes de fósfo-

YIiNDE-A It.. TÓOA �A.�-IE".
\...

1'0S, cimento, açúcar, caíé torrado ou moído e OlS

I
barrís ou latas de óleos e gorduras vegetais; qto.

o
aos demais produtos, so serão 'exigidos número e

marca na embalagem exterior dos volumes quan

tro, si não tiver maís de um Iílho, e prestar ser- do os mesmos se destinarem ao transporte de

viços internos e externos do Centro, e ajudar o mercadorias, por via aerea, maritima, fluvial, la-

Tesoureiro na arrecadação das mensalidades.
custre, ferroviária ou rodoviária.

Capitulo 5 VI-Quanto à isenção B da alínea I, da Ta-

DOS SOCIOS E SEUS DEVERES bela A:

a) -Os artefatos de metal que façam parte

Art. 5 - Os socios dividem-se em três catego- integrantes das maquinas operatrízes e aparelhos

rias, a saber: t-Contríbuíntes; 2-Correspondentes; destinados à produção industrial, agrícola e pecu-

3-Fundadores; Os socios contribuintes :gozam de ária, não estão sujeitos ao imposto, quando reme

direitos arbitrios, mas devem concorrer moral- tidos juntamente com aquelas instalações-ou qdo.

mente e materialmente com cóta de Cr$ 3,00 por ficar provado que se destinam a tal fim; tais pro

meso Os titulados ou correspondentes, têm com o dutos transitarão acompanhados da "nota fiscal"

Centro os deveres morais resultantes de suas con- a que se reíére a Obs. 8a à- Tabela A.

vícções espíritas, e os que decorram dos átos de- VII-Quanto às consignações:

terminados daquela qualificação, e devem contri- a)-Os produtos sujeitos ao regime «ad valo-

buir com a quantia de Cr$ 5,00 mensais, e a [oía rern», remetidos em consignação ou comissão, ü

será de sua livre e. exppntãnea vontade. carão sujeitos ao imposto pelo valor declarado

Ar� 6-0s SOCIOS �orrespondentes ou funda- na "nota Iiscal" que os acompanhar. Se a venda

d�res, teI!l. o dever de estu�ar e aprender a dou-' for feita por preço superior ao da remessa, o Ia

trina Espírita, e pelos preceítos morais desta, pau- bricante consignante pagará a diferença de írq

tar todos os �eu.s át�s, esforçando:s� constante- posto sôbre o valor pol' ele consignante efetiva

mente por atingir o Ideal de perfeIç�o que ela a mente recebido, conforme comunicação do con

tododos o�ere.ce; Frequentar as sessoes do Estu- signatário ou comissário, na forma da Obs. 4a à

dos doutrínaríos do Centro, e. prestar ao mesmo, Tabela A. Se a venda for efetuada pelo consíg

todo concurso moral e material. nante êste anotarà na "nota fiscal" então emiti-

Art. 7-Todas �s pessoas maiores de 18 anos da, a'data, o numero e o imposto pago pela "no

de boa íama, poderao fazer parte do quadro so- ta fiscal" de remessa e nesta a data e o nume

cial, ficando sujeito, a. aprovação da diret?ria 1'0 da "nota fiscal" d� v'enda �tiva, pagando a di-

.

Art, 8-;-Todo SOCIO que. se tornar mconve- ferença de imposto porventura ,existente.
mente a?s m�eresse� .da SOCIedade, por falta de VIII-Quanto à selagem direta:

sua� o�rI�açoes SOCIaIS ou m�u comportamento, Os produtos sujeitos à selagem direta, que

sera elímínado do quadr� SOCIal.
.. .

não tiveram seu regime de tributação alterada e

Art. 9-0s �OCI�S nao �e�pondem subsidíaría. se encontrem nas fábricas ou seus depositos de-

'mente pelas obrigações SOCIaIS. vidamente selados e embalados, aguardando ape-

Capitulo 4 nas transporte maritirno, não ficam obrigados ao

DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE E pagamento de diferença de imposto de consumo

DESTINO DO PATRIMONIO
e as resJ?etivas .n?tas tiverem sido e.xt�afdas até

1 de abril e solicitada praça a Comíssão de Ma-

rinha Mercante.-

ESTATUTOS DO

CENTRO ESPIRITA
IARAUJO FIGUEREDO'

Fundadd ein a de abril de t945
\

Capitulo 1

Art. 1-0 Centro Espirita "ARAUJO FIGUE

REDO", dirigido por uma diretoria de seis mem

bros, fundado nesta data, em Corupá, municipio

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, on

de estabelece sua sede á rua G. Vargas, é uma

sociedade espiritual, que tem por objeto e fim:-

1-0 estudo teórico, experimental e pratico do

Espiritismo, a observancia e a propaganda ilimi

tada de seus ensinos, por todas as maneiras que

oferece a palavra escrita e falada; 2-A pratica

da caridade espiritual, moral e material, por to

dos os meios ao seu alcance.

Art. 2-Para o estudo a que se oferece o

item 1 do artigo antecedente o Centro realizará

duas ordens de sessões; a)-doutrinaria-nos dias

e pelo modo que o' regimento interno determinar,

versando o estudo dos santos evangelhos de nos

so Senhor Jesus Cristo, as obras de Allan Kardec

e os mistérios complementares da revelação atenta

á sua progressividade; b)-Experimentais e práti

cas, para obtenção e pesquiza dos fenomenos es

piritas, suas aplicações morais e cientificas, se,

gundo as normas da doutrina. As sessões mencio

nadas na letra A, serão franqueadas ao publico

O ingresso ás outras da letra B só será permitido

a juizo do presidente da meza, de acordo com o

regulamento respectivo.
.Art. õ=-Para a propaganda oral do espiritis

mo, alem das sessões publicas, poderá o Centro:

l-Promover a realização de conferencias, igual
Imente publicas, a cargo de pessoas de sua con

fiança; �-Enviar a todos os logares, onde conve

nha, representantes seus incumbidos de difundir

lhe o programa doutrinario.

§ unico-De livre escolha dos conferencistas

os temas de tais conferencias serão exclusívamen

te doutrinarios, com a abstenção completa de

questões pessoais, ou de partido, e de ataque a

quaisquer outras crenças, mantida, entretanto, a

liberdade de critica moderada.

Capitulo 2

DA DIRETORIA

Art. 4-0 Centro Espirita "ARAUJO FIGUE

REDO" é dirigido por uma diretoria composta de

Presidente e Vice-Presidente, t: Secretario e 2'

Secretario Tesoureiro e Zelador. l-Ao Presidente

compete: �ssumir a direção do Centro. Abrir os

trabalhos espirítas, tal como as sessões, e zelar

pelo sua boa conduta, e pela conduta dos demais

membros da diretoria e dos socios, prestando-lhes
o concurso moral. Abrir as reuniões, quando a

diretoria tenha alguma necessidade a resolver.

Representando o Centro em Juizo ou Ióra dele.

2-Ao Vice-Presideute compete substituir o Pre

sidente em seus impedimentos; 3-Ao t Secretá

rio compete: lavrar as atas das reuniões, assumir

a direção do Centro quando o Presidente e Vice

Presidente forem impedidos por força maior; 4-

Ao 2' Secretario compete substituir' o primeiro
em seus impedimentos; 5-Ao Tesoureiro compe

te: prestar contas ao Secretario quando tiver re

alizado as cobranças das mensalidades dos socios

escriturando o livro caixa; 6-Ao Zelador compe

te: morar em parte do ediíícío ocupado pelo Oen-

IECZEMU

.A"T"Os

MANCHA.

Art. 10-A sociedade poderá ser extinta,

quando assim o deliberarem dois terços dos so -

cios com voto, devendo a assembleia geral ser

especialmente para esse fim convocada.

Art. 11-A assembleia que a dissolver, resol

verá sobre o destino do patrimonio so

cial.

ciliados e residentes em Nereu Ramos, neste mu

nicipio, todos' casados, brasileiros.
,

Art. 16-A primeira diretoria é composta de:

Porfírío Manoel Ramos-Presidente; Pedro Peri Mas

carenhas-Vice-Presidente; Acioly Sant'Ana-I: Se

cretario; Jose Madureira Tavares-2' Secretario;

Frederico Banderlow Junior-Tesoureiro; Amaro

Manoel Ramos-Zelador, todos acima qualificados.

Corupá, 8 de abril de 1945.
/

.

Capitulo 5

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 12

A assembleia geral ordinaria realizar-se-há

no primeiro domingo do mez de janeiro de cada

ano, sendo nessa ocasião, eleita, a nova diretoria,

por simples maioria de votos.

Capitulo 6

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13-A diretoria tem gestão de um ano,

e seus membros serão substituidos em suas ausen

cias e impedimentos na ordem de colocação.
Art 14-0s íundos sociais serão' constituídos

das [oías e mensalidades que receber.

Art. 15-São socios fundadores: Poríírío Ma

noel Ramos-barbeiro, José Madureira Tavares-co.

merciario Frederico Banderlew Junior-Ierrovíarío,

Amaro M�noel Ramos-barbeiro, domiciliados e re

sidentes neste distrito, e Pedro Perí Mascarenhas,

ferroviario e Acioly Sant'Ana-Iarmaceutíco, domi

Porfirio Manoel Ramos
Presidente

Acioly Sant'Ana
Secretario

Frederico Banderlow Jr.
Tesoureiro

Reconheco as firmas acima de Porfirio Ma

noel Ramos, Âcíoly Sant'Ana e Frederico Bander

low Junior, do que dou fé.

Ccrupá, 25 de abril de 1945.

Ern test. W. L. da verdade.

O Tabelião:
WALDEMAR LUZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Oombustivel e Accessorios.

Lubrificação, Solda
_

autogênia e carga de baterias."

Carvão e Lenha para Gasogênio

::::�}:::;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::;�t:: I

I! Correio �o Povo I!

II ��1:!:�I�� II
II e-s 25,00 II
n ii
II DIR. RESPONSAVEL !!
II A R T U ft M Ü L LER !!

ii !l Caixa Postal, D9 - Linha S. Francisco - ôre. Catarina Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,ii REDATOR ii
ou automoveL procure esta Oficina bem aparelhada,II ManoG::::�:�·:Mello I! ��m�annia �acional n� ���uros I�iran�a � que será atendido p�r eftt���e���i�:ion.ais em mecânica,

�
:;

ß C I lrl
:: AGENTE§.LO€CAIS �������������"""'''"��!�!�''"',.,���) A C��A��1��ls!;tda,

Gaitas Pianadas I ���������m�-��de 8 a 120 baixos Posto Rubtnt FAUSTINO RUBINI
,

BAN O O N E O N S lJ - PROPRIETARIO. I

Rua Ma�echal Deodoro, I S8
Oficina Autorizada ccFORDu

HARMONIOS - PIANOS

a' que dispõe de ma ior Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio
sortimento na praça e ofe- tltr.:i\@Y@)®Y@>���@Y@)@Y@).®!@®r®®r®®Y@)@r@)�Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos �'=' 18I.'8II8I.'8I\SI.'8I

rece seus artigos á .

_ R A lOS X - �,

Rua �;I��::d;:,n;:j�s�;'AGU4 Diretor Médico do Hospital "São José" � Tosse, ·Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �
_@l®_:_@l®_:__@l®_:_�_:__::�g���:���:�;��;�:���;���;:�;���:�����::��;:�;:;;:; i T@::c;:a;o:i:2';;=:: ������R��ßIO IPfETIDlllR ::::::D:::�� I P�ilnríll d� Oogien P�lnII!Ol� �

•(:":)����"""'_�'_""""""'��G,:)c.:,:;••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,�

ii
"'·..

�
....

p�·��,;;;"'":
..

·A�;·f��i·�
.. · ..

·ljlg Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU li..

..:: AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Gaspar, Indaia1, Ibirama, Itoupava, ::
•• jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio ' ••

:: ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS ii I
..

.. Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre . 2% ::

••
Á disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100:000,00 �11com retiradas 'semanais sem aviso até Cr$ 20,000,00 • . . . .' 5% f·:: Dep. Iníciel Cr$50.000,00 cjretlrades sem. s/aviso Cr$ 20.000,00 . 4% �::�1:Depositos com aviso-Ret. diaria até, e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas f:: mjaviso prévio de.DO dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'1- ���Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/. fDeverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada.

fl:�:.. Dep. POpulares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. lníclal Or$ 20,00, com reti-radas semanais sem aviso até Cr$ 1.000,00 5'/. ..

:: Dep. Iimitados-(Limite até e-s 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

lli•. retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem áviso' . -. . . 51/2'/. ::
.. Dep. Especiais-(Jimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com 11
:: retiradas sem avíso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. II Nos apreciadosrnovels "Cruzeiro", o presad� amigo encontrará. os meios indispe�sav.eis para harmo:: Faz todas as oper-a._pões bancarias,. corno sejarn: cobranças, descontos, -f:: nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitórios e sa!as �e11 passes. depositas ern contas correntes, depositas de valores, etc. etc, li jantar de imbuia, crist.aleiras avuls!,s, escritorios e co�inhas, divan� e estrados da melh9r fabncaçao:: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS' DO PAIZ .: tapetes de diversos padroes, tapetes congohum, passadeiras, espelhos e colchoes.:: .

S' , , .

�.:
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----H ervlço atencIoso e rapldo H� Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - Fone 22.........................

·
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•
..
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••
•
••
•

-.... •••••••••••••••• •• O" 'R M h D d d F 1 "6 J A R A G U A' DOS U L
..............:.;.:;.:;.:.:..•..:;.:;...�....:;.:;....:;.::.:;...���� .. fícína ã . arec aI eo oro a· onseca, U.-

Instrumentos para

Orquestras.Bandas
- e ..Jazz- Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Pe�aDl pre�os ao Representante:
PA U 1:0 KOBS - SERRA ALTA - (ex-S. Bento)

Casa Reál
BAR .CATARINENSE

Frios, Salsichas, Presuntos, Bonbons finos, Chocolates,
«CAFÉ A :JrODA JlB[ORA

, IIiMPnl:! lteWUt.IUES

Chocolate e Pralneés
das melhores fábricas da
país sempre a venda no

procure
. HOTEL. TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

defronte O Oine Buhr
RUA VISCONDE DE TAUNAY f\'. 185

'-- , ,-------..... 1 ����mmE���������mm���m��l��l�E�����:������������

®Y®@Y@@í®�
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::��:::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha- MJÉDI€CO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica- ,
,

de ROBERTO II. HORST

. Oo�tl'a no- de Cabeça T�rminól- termina a dôr

��nhDríl! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em
sua casa o Açúcar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons .

• I �

TÓNi;éo CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Produtos da ICeM'" 5A. Blumenau

I Alameda Rio Branco. - Oaixa Postal, 47
-

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oll. po.1!).lll"''---

E S PO R T E S
!lil=mlliEm=!!=!l=I!=!!!i 1939 e a terminar em l5 de julho de 1941, sendo

,

III A III que na epoca da emissão dos titulos, bem como

.

. U �!t:0Z I ��n�!.����:' n�s�aO���aC�;���l�O:�a3-"Ve���aR���:

O pu?li�o esportivo)araguaensc aguarda com anciedade o gran- III III
vida Intentando a SIMAB cobrança executiva da

de flä-flú de amanha, entre as equipes do BAvPENDI1 ,versus::: CASCA :::
mesma, garantida pela hipoteca o Egregio Tribu-

_

� m I� n�l de _Apelação do Estado, julgou improcedente

AOARAI, na praça de desportos da S. D. Acaraí, pela posse da M-I'
::: dita açao. sob fundamento que "não é possivel co-

gran9-e e famosa Taça «FA.�M�OIA JARAGUA», em seu terceiro !1. compramos
qualquer III brar .a .hIpoteca sem � apresentação d.os titulos

e ultimo encontro.-E .0 Juveml do Baependí contra o São LUI'Z iii quantidade DI: camblal� a. que .s� refira" conforme publicação fei-

d f
- 1 t hid

lU II ta no DIarIO Oficial do Estado n' 2.607 de 20 de

e rontar-se-äo em u a ren 1 a pela posse da Taça Walter Weller 1:1'1: f h 1:1'1:
Outubro (de. 1943, pags.164-166. 4-Acontece, porem

tambem pela terceira vez. ALÉRTA T O R O E D O R E S!!i ::: DgenlJO RHU lt�B :,:
que a. Suplicante credora, ignora onde se acham

III
.

III t�es tItulo.s 0!1. em poder de quem estejam, e as-

O BAEPENDI FRAOASSOU ... }1� O TUPINAMBÁ estava de pêso !;;,_ .._.._ .._ .._ .._,;;'
Sim quer Justificar o seu desaparecimento ou, si

Resultado dos jogos do domingo ultimo
.;;;=-;;=;;;__;1=-;1=;;;;;;;;;;;;;;1 possível recuperá-los. Nessas condições, a Suplte.

requer que, na forma do art. 36 do Dec. n' 2.044

BAEPENDI X OLIMPIOO
de 3 de Dezembro de 1908 e seus §s, apos justifi-

No Jogo de domingo tagem de 11 a O e se os Ed"t I d C· I
cado o quanto baste das alegações mencionadas

ultimo entre os esquadrões blumenauenses �ão fize-
I a e Itação nesta, sejam intimados EURIOO DOUBHAWA bra-

do Olimpico de Blumenau ram mais foi de dó.

.

sileiro, casado, empregado publico, residente �a se-

e o Baependi, ve n c e u O jogo pelo resultado, O Doutor Ary ,Pereira Oliveira, Juiz de Direito I de desta comarca, pessoalmente EDGAR MAZZEI ,

aquele pela elevada con- nem merece comentarios ..
da C<;>marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa �rasileiro, casado, comerciario,

residente em Iuga;

SELETO X TUPINAMBA'
Catarma, Brasil, na forma da leí, etc.,

Incerto e não sabido, por editaes, paraque não paguem

No jogo entre o TUPi-I Guaramirim
venceu este

FAZ SABER aos que o presente edital de ci- nem resgatem os titulos referidos no item 2: os

nambá e o Seleto de por 8 a O.' ,

tação, com o prazo de tres (3) meses virem
.

ou
gerentes dosBancos com filiais ou agencias nesta éida-

dele conhecimento tiverem, que por parte da '''SO- de, para que não negociem ou transacionem com

OIEDADE DE INTEROAMBIO MEROANTIL AR. os me�cio.?ados títulos. e 'ainda por editaes pede

GENTINO BRASILEIRA LTDA."- abreviadamente
se a citaçao de terceiros possíveis detentores dos

«SIMAB». foi requerida neste juizo uma Justifica- mesmos, para apresentá-los em Juizo e tanto os

cão de extravio de titulos, e, como esteja ausente intimado� como os citados, no praz� de tres (3)

desta comarca, e em lugar incerto e não sabido. o meses, dizerem dos seus direitos ou contestarem

devedor EDGAR MAZZEI, pelo presente edital cita esta. Pede-se a notificação das testemunhas abaixo

o men_?ionado devedor EDGAR MAZZE/, para
nomeadas 'para a justificação aludida no item �;

que nao pague nem resgate os títulos menciona-
l-Dr. LUiZ de Souza, brasilei: o, casado, advogado

dos no item 20 da inicial abaixo transcrita e ter-
rpsidente nesta cidade á rua Mal. Deodoro 2-

ceiros possíveis detentores dos mesmos titu'los, pa-
W.aldemar Grubba, brasileiro, solteiro, comerciante

ra apresenta-los em Juizo. ou quem interessar pos res.idehte nes�a cidade, a rua marechal Florian�

sa, tudo .de conforIl?idade com _a petição inicial do Pelx?!o: 3-V�tor Raduenz, .brasileiro, solteiro co

teor abaixo transcrtto: PETIQAO INIOIAL: Ilmo. merciario, residente nesta cidade, á rua M. Deodo

Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de roo Requer-se finalmente que, que findo 0 prazo

Jaraguä do Sul. Dir. a Sociedade de Intercam-I dos sditaes e sua publicação no Diario Oficial do

bio Mercantil Argentino Brasileira Ltda abre-
Estado e Correio do Povo( local), caso não seja

viadamente «SIMAB», com sede na cidade do Rio apresentada contestação, ou, si apresentada, sendo

de Janeiro, a rua Senador Dantas, 113-117 neste
a mesma julgada improcedente, seja decretada a

ato representada �or seu procurador, o advogado nulidade das titulos. ?es�ritos no i�em ,2, e julgada

que a presente Subscreve com escritorid
ú Rua do por sentença a habilitação da Suplicante para exer

Príncipe' 331 na cidade de Joinville, que compare-
cer a ação executiva contra o aceitante e co-obri

ce peran.te V. Excia. afim de expor o seguinte: _
gados, n� forma da le.i. Protesta-se no C'l.SO de

l-No dia 22 de Julho de 1940, nesta cidade no
contestação, pelo depoimento pessoal do contestan

cartorio do Tabelião Mano Tavares, E UR i C O te, por inquirição _de testemunhas, pela juntada de

DO.UB R.A W A, brasileiro, solteiro, empregado
�ocumentos, e �eJos de prova aptos para contra

p_ublI�o, resIde_nte nesta, deu em primeira e espe n�r a �ont.estaçao. Dando�se � presente, para os e

cial hipoteca a SIMAB, ora Suplte., na epoca se-
feitos fiscais o valor de seis mil cruzeiros (cr$ .....

diada á Avenida Graça Aranha, 39, 11' Andar e
6.000,00). P.D. Jaraguá do Sul, 8 de março de 1945.

no ato representada por seu bastante procurador
8-3-45. 8-3-45. p. p. Placido Olimpio de Oliveira.

Dr. Luiz de Souza, advogado no foro desta comar- C�ladas duas estampilhas estadoais, sendo uma de

ca, "um predio sito a rua Marechal Floriano Pei- dOIS e uma de um cruzeiro, da taxa de saude devi

xot.o, nesta cidade, assobradado, construido de ma- �a!!1ente inulilis?das com a data e assinatura.'A pe

terial, com o respetivo terreno, contendo a área de !IÇ�O retro e acrma descrita, levou do Dr. Juiz o se

tres��tos e oi�enta e cin.co. metros quadrados (385,0 gL!.lllte. ��spach<;>: A; Como requer. Em 9-3:45. (a�s.)

mt2) ; e dernais caracteristicas constantes da escri-
A. Oliveira. Feitos os auros conclusos, fOI proferido

tura de. registro que a. presente instr uern (docs. pelo Dr. Juiz. ?e Direito o seguinte DESPA CHO:.

nrs. 2 e 3); 2- Dita hipoteca foi constituida em
Estando Justificados, pela prova testemunhal e pelos

virtude da responsabilidade cambial df\ Eurico
documentos oferecidos, a propriedade e o extravio

Dou�rawa para com a SIMAB na qualidade de das n<;>tas promissorias indicadas na inicial, defiro o

avalista em doze (12) notas promissorias aceitas requerido de fls. 2 e em consequencia, determino

por Edg&r Mazzei a favor da SIMAB em 15 de que se proceda na forma do art. 36 e seguintes do

julho de 1939, totalÍ!'1ando a importancia de trinta
dec. 2.044 de 31 de dezembro de 1908. Em 24-3-45.

dois mil ?ruzeiros (cr$ 32.000,00), sendo oito (8) (ass.) ,:-. Ollveira.- E para que chegue a noticia ao

das refendas notas promissorias no valor de dois
conhecimento ne todos, se passou o presente edital,

mil e quintIentos cruzeiros (cr$ 2.500;00) cada uma que será afixado às portas do Forum; no lugar de

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

costume, e.publicados pelos jornais "Diario Oficial

3.000,00_) cada uma, venciveis de seS"lenta em ses-
do Est�do', de Florianopolis, e "Correio do P0VO",

senta dIas (60 d/d) a partir de 15 Ret8\.."'1bro de de�ta cidade. pado e passado nesta cidade de. Jara

gua do Sul, aos dois dias do'mes .de abril do ano

de �i1 novecentos e quarenta e cinco. Eu; Ney Fran·

co, Escrivão, o subscrevi. (assinado) Ary Pereira

Oliveira-Juiz de Direito da Oomarca". - Está con

forme o original do que dou fé,

Jaraguá do Sul, 2 de abril de 1945.

O Escrivão: NEY FRANCO

sendo filho legitimo dos
lavradores Henrique Rie

gel e de Frleda Nielsen

Riegel.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, no
lugar Rio Molha sendo fi
lha legitima dos lavrado

res loão José Bachamann

e de Mathilde Pauli Ba

chrnann,

Faustino Demarcki elidia
Strmikis

Ele, brasileiro, solteiro, I
alfaiate, domiciliado e re

sidente neste distrito, Rio

Oêrro, sendo filho legiti
mo dos lavradOl·es Anto

nio Demarcki e de Lui

za Stinghen Demarcki.

Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito no

lugar Rio Cêrro, sendo fi
lha legitima de Rodolfo
Strunkis e de Florisbéla
dos Anjos 8trunkis.

x

EDITAL No 1.815 de
30/4/45.

Artur Riegel e Imanda Ba
chmann.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente no distrito de hou

pava, municipio de Blu
menau no lugar Campinas,

-It

casai-Se:
x

EDITAL N° '1.816 de
30/4/45.

Artur Müller, Oticial do

Registro Civil do I
° Distrito

da Comarca T araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece'

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei

atim Je se habilitarem para

x

EDITAL N° 1.813 de
30/4/45.

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, domiciliado e re

sidente neste distrito, nó

lugar Estrada Nova, sen

do filho legitimo dos la

vradores Marcos Emillo
Verbinn e de Maria Lui

za de Goes.
Ela, brasileira, solteira,

dsrnestica, domiciliada e

residente neste distrito, no

lugar Garibadi,. sendo fi

lha legitima dos lavrado

res João Raboch e de
Elisabetha Kunkel Raboch.

EDITAL N° 1.812 de

26/4/45. AI b' dce Ia es Abelardo Verbinen

Arthur Greuel e Emma Steinerl. Hilda Rosalia Raboch.

Ele, brasileiro, solteiro,
domiciliado e residente

neste distrito no lugar Rio
da Luz, sendo filho legiti
mo dos lavradores Gui
lherme Greuel e de Frie

da Eberhardt.
Ela, brasileira, solteira

domiciliada e residente ne�
te distrito, no lugar Rio

da Luz, sendo filha legiti
ma dos lavradores Henri

que ôrelnert e de Anna

Krüger.

EIE>, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente neste disto no lu

gar «Nereu Ramos», sen

do filho legitimo dos la
vradores Joaquim Pin

cegher e de Thereza Me
nel Pincegher.
Ela, brasileira, solteira.

domestica, domiciliada e

r�sidente na cidade de
Serra Alta, neste Estado,
sendo filha legitima de

Augusto Michel e ,de AI
vina Michel.

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei

passar o presentl: {'ditaI que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde será

atixado dU! ante 15 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse o para os

tins legaes.
ARTUR MüLLER-Oticial

I

I
Silvino Pincegher e Irene Michel

x

EDITAL No 1.814 de
30/4/45

ßnoDeiem Desto fol�a
q::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::D

ii BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINAS/A. ii

:l...1 �����IIS
E� (:::�:����;�������:::1::���:���:��1.:1

Canoinhas
End. Telegrafico "INCO"

li Concordia
Caixa Postal, 10 -Telefone, 73 ii

H g����ib�a MATIU[Z: I TA JÄ í !!
.. Curitibanos

Faz todas as 0l?eraç�es bancarias no Paiz. como cobrancas. descontos.
. •

.i.i FI' r
emprestimos. flnanclamentos mediante caução de Ululas comerciais .i.i

onanopo IS passes. etc .. aceitando documentos e :valores em custodia, mediant�

;: Gaspar
taxasmodIcas.

ii

ii Ibirama A�on� _em C/Correntes os seguintes juros: ii

....
:1.1

...
:

��;���nga A Disposlçao, sem aviso, com retirad{ls livres .:!i.,: ••••;�i.
jaraguá do Sul .

pard qualquer importancia 2%

joaçaba Com AVISO de 30 dias e retiradas livres

ii joinville ,

de Or$ 1.000,00 30' ;:

.i.,i t:���a Deposltos Populares, com limite de Cr$ 50.000,00
/0 i.i

::
Mafra

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 ::

ii Orleans .

e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ::

i
.. :.: Piratuba Com AVISO de 100 dias 5"" l.i

Porto União P F' d

70

li Rio de janeiro
razo I.XO e 6 meses 5% ii

!! Rio Negrinho
Com Iv�so de 120 dias 5 1/2% ii

ii Rio do Sul Prazo FIxo de 12 meses

.

6% !l

ii S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente ii

ii S. Joaquim A'
ii

ii Taió
economia é a base da prosperidade ;;

ii Tijucas Deposite as suas economias no

ii

II �[;����ga «ÔRAihJ�clÖ:;ri9,3Ó á�OH:aoci°e ��SS;täs 15th�r�: SIA. II
ii

Aos sábados das 9 às 11 horas • ii

i(I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

3x3

T r ans portesAn d o r i n �altda.
A partir do dia 20 do corrente mês, começará
a trafegar a nova linha de transporres de pas-

sageiros e encomendas, entre esta praça e

Ir:daial, com o seguinte itinerário:

Jaraguá do Sul Rio do Testo

Rio, do Testo Timbó
Timbó Indaial

FUNC/ONfiRIi sómenfe nos dias

úteis, com partidas ás 6,30 horas

da Estação Ro'àoviária.

Aos domingos e feriados, aceitamos

ii (H&Omen�DS,Vi;t�;i;stß;I�aiiele'ßne, 51 li
II &&Atenção e Presteza" !!'
::::\'i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::g::::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



oCORREIO DO POY
Caixa Postal, 19 FUN D A D O E M 1919
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ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL - SABADO, 5 DE Maio DE 1945
de 14 de abril o Diário J B MI'II't'!lr de'

_______________________________

sn aurum - �12nOfjcialdodia�dom� •• D

---..;..----....;'!:.....- mo mês trouxe ri seguinte: J�rilnUtÍ do �ul
P bl·

-

R
1 )-A professora Almida U Uy U U

U rcccoes egllstro CIlVII I Dalcanale admitida pa-
'

Reflexos da Guerra ra o cargo de profes- Da-se conhecim��tC;' 'á'
O Departamento Esta- WALDEMAR LUZ, ofi-

sor auxiliar ne escola quem tnrereséénoseguíate; 1TI

dual de Esratistlca deu a cial do Registo Civil do
de Rio Cerro I; I. - Todo crdadão 'maior

publicidade mais uma in- Distrito de Oorupã, Muni- 2)-A professora Antônia de 22 anos,' deve reqae-t
.

,

teressante brochura refe- cipio de Jaraguá do Sul, faz Oordeiro Oliveira a- rer a Ohefia da 16a. .Cír-

rente a assuntos que in- saberque pretendem casar.
dmírída como regente cunscrição ,de 'Recruta-

teressam diretamente ao
da escola de Gartbel- mente, certlfieedo de re-

nosso Estado. ALEXANDRE PAUL E di: servista ou quitação do

Sob o titulo de "Refle- CELLY JUNG 5)--A professora Elisabete serviço militar: Esse re

xos da Guerra na Econo- Ele, solteiro, operário, Papp como regente da querimento deverá' ser se

mia Oarartnense o ilustre domiciliado e resideate escola B de Nereu RSI- lado, assinado' pelo tnre-

diretor daquele' estabele- em Canoinhas, neste Es- mos, ressado, treser-enexo uma

cimento, Dr. Lourival Ca. tado, com vinte e dois 4)-A professora Walda- folha de 'í<lentidade e qua

mara, acaba ,de publicar anos de idade, nascido Iina ßusarelo como re- tro fotogrefias de ·5x4

interessante brochura. neste distrito, em dezese- gente da escola de quatro impressões digi

Dispondo de dados se- te de julho de mil nove- Barra do Rio Cerro tais do'· pöl'egar da mão

guros, cocatenados pelo centos e vinte e dois, fl- 5)-A professora Ge�í direita, uma certidão de

departamento que dirige, lho legitimo de Alberto Duarte como auxiliar nascírnento, e um .atesra.; '

o auror informa detalha- Paul
.

e Augusta Rees� na escola de Estrada do de resídencla passado c'

damerite sobre a funda- Paul, domiciliados e resi- Nova de Retorcida, pela autoridade polletel ·i

mentação economica, os dentes em Oanolnhas, nes- 6)-A professora Rute Ai- com firmas reconhecidas, ;-,

reflexos da guerra, nessa te Estado. Ela, solteira, roso como auxiliar na e importância da T,a!Xa, ',',

economia, o abesreclmen- de profissão domestica
,

escola de Santa Luzia Militar.
h (Boletim' da 16

to, racionamento e .rabela- domiciliada e resident� 7)-A professora 'Iolanda C.R. n. '89, de 14-4-4fl.

mentes. nêste distrito, com vinte e Werner como auxiliar II."; Estão á disposição "

Mereceram especial es- quatro anos de idade nas- na escola de Vila dos ínteressados, .nesra

tudo a produção, exporta- cida e!ß Iaragué d� Sul, Chatres Junta, os certificados dos

ção e consumo das ma- em VInte e sete de no- Com as medidas acima reservístas Santos Anver-

delras, carvão, açucar,
vembro de mil novecen- referidas muito virá ganhar si, ôtarilslaw Stoinskt, Jo- "I

carne e lacticinios, espla- tos e vinte, filha legitima o ensino popular dêste sé Fernandes' de Oliveira,

nando ainda o custo 'da de Augusto Jung e Au- Municipio e «Correio do Walter Borchardt, Alfredo

alimentação e as provi- .gusra Behr Jung, domici- Povo» senre-se bem em Otto Rohrbacher; Afonso. .'

dencías
.
oficiais. llados e residentes neste co�gratular-se com as

aU-I
Blank e :�lfredo �achado .. ,

Gratos pela oferta. distrito. rondedes escolares pelo Jaraguá
' do Stil, '30, de' , .

Boletim do Miuistro da Corupé, 28 de Abril acerto das mesmas. Abril de 1945� c
.

Agricultura
de 1945.

Recebemos o .Boletim Apresentaram os doeu-
' ._""'_.

-

numero 18, do Departa- mentes exigidos pela lei .------------III!-!11.-,..---_...

mento Nacional da Crian- Si alguem souber de al-

- -�,

ça, editado pela Ministé -

gum impedimento oponha-o
rio da Educação e ôaude na forma da ler.'
trazendo valiosos traba- Lavro o presente para ser

lhos sobre esse magno atixado no legar Ja costume.'

problema e um resumo

das atividades daquele
WALDEMAR LUZ- Escrivão

utlllsslrno ramo da adrni
nlstração publica.

Notas Locais

No dia 50 de Abríl fez
anos o sr. João Batista
Rudolf, fiscal geral da
Prefeitura.
Hontem transcorreu o

aniversario naralicio do
sr. José Polanski, confe
rente rodoviario da esta

ção local.
Hoje fazem anos o in

dustrlal Heinz Marquardt,
e o menino Getulio de
Oliveira.
Dia 8 os snrs.. Dionisio

A. Pereira, Osmar ôchmirt
senhorita Elza Bu.ck me�
nin� Zelia Maria M�ser, e
o Jovem Afonso Klein,
bravo cabo da Força Ex-
pedícionaria Brasileira ,

__�
que opera na, Italia.
No dia 9 a senhore A

nelia E. Karsten, esposa
do snr.·Walter Karsten.
No dia 10, os .jovens

Antorio Outra e Jorge
Mattàr.

'

3 de maio
A data da Descoberta

do Brasil foi festlvarnen
re comemorada no GrUDO
Escolar Divina Providen
ciá, sendo executados exe

lentes numeros de coro

orfeonico, recitativos e

preleções sobre a data.

Falecimento
No dia 3 do corrente

.
'

em sua resídencía, com

a idade de 71 anos, fa
leceu o estimado ancião

. Gustavo Roweder.
O extinto era sogro

do nosso presado amigo
sr. João Lucio da Oosta
a quem, juntamente co�
os demals membros da
enlutada familia apre
sentamos nossos peza
meso

Bodas de Ouro
No dia 5 deste o casal

Alberto Rahn-Berta . Konell
Rahn, lavradores, resi
dentes em Rio do Cerro
festejou a feliz data d�
seu cíncoentenarlo de ca

samento.
Vivendo em Iaragué do

Sul, já quasi meio século
soube o casal de velhin
hos angariar a geral es

tima, sendo essa data fes
tejada com o compareci
mento. de grande numero

de amigos.'
Ao casal, os nossos

cumprimentos.. '

Banco Carpinteiro
Oompra-se um mesmo

precisando concerto.
Oferta para Achilles

Sant'Ana-C O R U PÁ
Santa Catarina

Casamentos

Reajustamel1to do professo
rado estadual deste .

Municipio

Hoje terà lugar em Rio
Negro o enlace matrimo
nial do Dr. Priamo Fer
reira do Amaral e Silva
digno Promotor Public�
desta comarca, com a

senhorita Alda Buch, fino
ornamento da sociedade
rionegrense e filha do sr.

Guilherme Buch e de Da.
Marta Buch.
Nossas felicitações!

-Hoje realizar-se-hão os

casamentos do sr. Emilio
Hafermann com a senho
rita Irma Witt e do snr.

Camilo Andreata com Da.
Emilia Vasel Gerenr,

Aniversarios

Geraldo,Ballock
t" • !

.

O Preceito do Dia

ESCRITORIO DE REPRESENTÄÇÔÊS EM GERAL
'

. BceilH ReDreseuIßcõe�; _-em '�UßlqUef Ramt.�'
JDÁ-§J!8 R.JEFSE:mi:li8::N<lC][A§ 1t··

Rua Marechal Deodoro :da Fõ:rtseca,' s/numero
Jaraguá do Sul _�,_" S'anta' !

Càtarina
t•... , .

,

ProcLJra-se
Empregados braçais na

firma Vilela, Goulart &
Cia. á rua Benjamim
Constant, 328 (Engenho

. de Arroz).

NEM OITO NEM OITENTA

. !an�o o excesso quanto a di
flclencla de luz são prejudiciais
à saude dos olhos das pessoas
que utilizam a visão acurada no

trabalho ou na leitura .

Proteja a visão; öbtendo
a orientação do oculista sobre

a iluminação adequada ao seu

trabalho e leitura. - SNES.

Dr. LUIZ DE SOUZ.A."·
ADVO�ADQ

", t,_ "" "I

. di. " ,,'1 I"
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseéa� 210 - Tel. 34

ReHidencia: Benjamim Oonstant, 136 - 'Tel. 12" ,,�.
" \

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C O C E I R AS,

,,,F R I E I R AS,
,

.

ESPINHAS, ETC.

Imposto lerritoriol
Edital

j .,

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

De ordem do sr,

oOle-1 CI" d'Olh-1--tor, torno publico que no

'

IOICO Ue liDS, OUUi�OS, ,. ,",Of, iI,' , ,

, fior,uouto I'�corrente mez de Maio ar-
.

recada-se nesta Coletoria Dr. Ar...ínio Tavares
-

1
t-

o imposto acima, referen-
" " , -

,

Il7roressor
Catedratieo de Biologia do

lostiftutO.
de fdoeação "de'

fiOPianßl>OliS" '

'

te ao 1°. semestre do pre- Ex.Chefe dos serviços clinlcos e cirurglt'os'Cla especialidcde no '

sente exercício. Hospital de Caridade de Florianópolis,
'.

Os contribuint-es que
Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro. <,

deixarem de pagar no
Ex-lntern6, por concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro.

prazo referido, poderão

1
Forma�o p�la faculda�e �� Medicina da 'I

'

satisfazei-o no mez de Umversldade do RIO 'de Janeiro

Junho proximo com a BL U ME NAU
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STA. CATARINA
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muita de 20%, fim o qual
serão extraidas as certi-. ,.'

dões' de dividas para ter
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Jogar a cobrança execu-
t-·

tiva.
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I que não deve faltar

Coletoria EstadoaI de IVro
em nenhum ,lar,:, .

Jaraguá do Sul, 2 de
·«PEQUENO DICIONARIO

M. d 19
B R A S I L E I R O '

. aIO e 45. DA LINGUApORTUGUESA'
Heleodoro Borges �_; 'Tip. Avenida. '

escrivão
,; ,
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Decreto de 2 de Abril de 1945
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:

DESIGNAR:
De acôrdo com o artG, 85, do Decreto-lei n. 700, de
28 de Outubro de 1942, '

Manoél Luiz da Silva, ocupante do cargo de

p�ofessor padrão "B", do Quadro-Unico do Munici
pIO, para. ex�rc�r a função gratificada de Inspetor
Escolar, InstItUido pelo decreto-lei n. 124 de 1°. de
Julho de ,1944.

'

Comunique-se - Prefeitura Municipal de Jara
guá do Sul, 2 de Abril de 1945

(ass.) Ten. Leonidas O. Herbster
Prefeito Municipal
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Bnunciem nesto fol�o

"Virgem Espeaialidade"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvilc (Marca
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torna a roupa branquissima!
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