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No dia 1 deste trans
correu o 54 aniversario
da instalacão do Tribu
nal de Apelação.
Fazemos nossas as se-

guintes palavras com,

que o Diario Oficial re

gistou essa data'
"Desde a sua instala

ção, até esta data, vem

o Tribunal de Apelação
prestando bons e reais
serviços à justiça do Es
tado, esforçando-se to
dos os seus membros
no sentido de darem ás
suas nobres e elevadas
funções, o- melhor e o

mais cabal desempenho.
Por isso mesmo é que a

nossa Egrégia Corte de
Justica 'tem vivido cer

cada' da simpatia' da
conííanca e do respeito
de todos os catarinenses.
Seus sábios e lumino

sos arestos não só hon
ram a cultura juridica
de Santa Catarina, como

tambem, são divulgados
e repetidos noutros re

cantos' da terra brasilei
ra.

O Tribunal de Apela-
ção atualmente, está

constituido pelos des

embargadores João da

�entenCHS Silva'Medeiros Filho I Ur
bano Muller Salles, Al-

O Egrégio Tribunal de Iredo Trompowsky, Heu
Apelação do Estado deu

ríque da Silva Fontes,
provimento à apelação
pterposta pela f i r m a Guilherme Luiz Abry,
Calopreso & Cia., na Joaquim Luiz Guedes

ação executiva que _lhe Pinto, Alcibiades Valério
move a firma Erwino Silveira de Souza, João
Brandenburg com o in- de Luna Freire e Edgar
tento de cobrar uma

nota promissória de Cr$ de Lima Pedreira, e tem

'lQ-OOO,OO(De-z mil cruzei- a presldir-lhe os desti

ros): nos a íígura austera e

Foi, pois, anulado o por todos os titulos res

processo a partir da cí- d b
tacão inicial exclusive peítável do sr. esem.

e 'condenado E r v i n o Medeiros Filho.

Brandenburg ao paga- Funcíona junto ao tri-
mento das custas. bunal, na qualidade de
Tambem o Conselho Procurador Geral do Es

Regional da 4. Região, tado, o sr..d. José Ro
com sede em Porto Ale- cha Ferreira Bastos. A

/ gre, deu provimento aos direção da Secretaria es

recursos interpostos por tá a cargo do sr. Euclí

Oalopreso & Cia., anu- des Cunha.
lando os processos que, Registando a passagem
contra dita firma, move- do aniversario da insta-
ram os srs. Willi Sasse lação do Tribunal de A
e Herwig Behling. pelação; que é a sua

Daíendeu os ínteres- maior e mais faustosa
ses da firma Calopreso data, traduzimos o [ubí
& Cia. em taes questões 110 de que se acham
o Dr. Luiz de Souza. possuidos os cata�iI?-en-

ses por esse auspICIOSO
acontecimento, ao mes

mo tempo que testemu
nhamos .aos seus ilustra
dos e eminentes mem

bros a nossa respeitosa
homenagem e as nossas

calorosas felicitaç6es.

TELEfONE N°. 39

Voltarão a seus paises de origem os

estrangeiros inimigos
O Secretatio de Estado I atualmente nos Estados

dos Est. Llnidos, recebeu Unidos, para o terrltorio

poderes do Presidente dos governos inimigos,
Trumann, pera províden- aos quais ou a cujos
ciar o retorno de todos principios apoiaram. O
os estrangeiros inimigos, Departamento de Justiça

.

r

�� S. I. H.--

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919 ..
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Realizaram-se no dia 3
os comicios "Pro'-cons
tituinte" em quasi todas
as capitais dos Estados.
No Rio houve reunião

de cerca de 30.000 pes
soas, que depois. de in
flamados discursos, ru

maram para o Catete,
onde foram pedir a per
manencia do sr. Getulio
Vargas no poder e a

convocação da constitu
inte.

O chefe do governo
assomou a sacada do

palacio e falou ao povo,
Depois de achar justa

a aspiração do povo no

que se refere a convo

cação de uma assem

bleia constituinte, decla
rou que, isso não depen
dia dele, que atravessa-

•

va um dos momentos
mais dramaticos de sua

vida, pois forças reacío
nadas a isso se opu
nham, umas ostensiva e

outras ocultamente.
Terminou declarando

que queria apenas pre
sidir as eleições e de

pois retirar-se á vida
privada.

Está se aproximando a

data para a escolha dos
candidatos a representa
ção no Conselho Fede
ral e Camara, devendo
as Comissões Executivas
dos partidos estarem
passando um mau quar
to de hora, para desfa
zerem-se dos inumeros
candidatos.
Os palpites chovem. -

Diz-se que o sr. Inter
ventor Nereu Ramos irá
para o Conselho Federal
onde aliás, se for verda-

de, será uma das mais
capazes figuras do par
lamento brasileiro.
A sucessão governa

mental será disputada
entre o sr. Aderbai Ra
mos pelo P.S.D.'·e o snr.

Irineu Bornhausen pela
U.D.N.
Em Joinville, como re

presentantes da z o n a, Dois novos partidos
disputam pelo sítuacío- querem formar-se no

nísmo, o lugar de

depu-j
Brasil: um do sexo Iemí

tado, um medico e um nino, cujo pedido de re-

advogado. gísto provisorio já foi Em Jaraguá do Sul
Dois sacerdotes dispu. indeferido pelo Tribunal, tamnem a U. D. N. for

tarão tambem lugares na e o outro é o dos ne- mou o seu di r e t o r i o
na representação fede- .gros, cuja convenção vai constituido entre outros

ral. Um, pela oposição, ser em São Paulo. dos srs. Eduardo Keller-
será o Conego T Fontes, mann, Adolfo Emmen-
e o outro pelo P. S. D., Foi instalado o direto- doerfer, Francisco Fis-

ninguem ainda adivinhou rio da UD.N. em Joínví- cher Junior, Dr. Godo-

o nome. . Ie, que conta entre ou- fredo Luce, Otto ôchneí
Com o termino da qua- tros, com o rev. Mon- der, Tarcício de Olivei

lificacão eleitoral, vai senhor Gercino de Oli- ra Motta, Euzebío- Nunes
,

Bernardo Grubba Junlor

DA GUUBA PAßA A PAZ . I:ep��:!nr.��e�:c:;���'

Queiram ou não os ja
poneses, o General Mac
Artur, comandante supre
mo das forças de ocupa
ção, vai desmantelando a

ditadura que levou aquele
paiz à guerra e catalo-

gando os seus cnrrunosos

que serão julgados por
um tribunal especial.
Medidas foram toma

das para conhecer a exa

ta situação financeira do
Japão, sendo tambem re-

vistas as leis eleitorais
pera uma eleição livre.
Como medida preliminar
para que os japoneses
possam se manífesrer li
vremente, foi abolida a

censure..

entrar em grande agita
ção a politica nacional.

veira, Gustavo Richlin,
Arnoldo Luz, Dr. Plací
do Olimpio de Oliveira e

Manuel Fontes, Gustavo
Schossland e Roberto
Schmidlin.

De sua viagem a Ingla
terra, onde visitou por es

paço de um mes as fabri
cas de äeronautica, regres
sou o sr, Ministro Salga
do filho.

Partiu dos Estados U
nidos, para uma viagem
em redor do mundo, um

avião de Transporte do
Exército, que deverá per
correr 25.147 milhas em

1'21 horas de voo',

.

Reformo �e

Nota da -Semana
(S.I.H.) - o Presidente Harry S. Truman é aqui
visto na Casa Branca com membros do Escritorio
de Mobilização de Guerra e Reconversão, ao ini
ciar a tarefa de transformar a industria de guerra
em industria civil. - SERVIÇO DE I. DO HEM.)

o presidente Trumen e

o Secretário de Estado,
James ,Byrnes expressa
ram-se a favor da liberda
de de imprensa, em todo
o mundo.
No curso de uma entre

vísta coletiva á imprensa,
ao ser interpelado sobre
o fato de se realizarem
eleições nos Balcans, sob
a supervisão aliada, o sr.

Byrnes observou que era

melhor ter ali representa
tes de joanais livres e não
suieitos à censura, do que
observadores oficiais, fos
sem ou não "cavalheiros
em uniforme".

Em outra ocasião, o sr.

Trumann foi inquirido a

respeito de certas alega
ções correntes, segundo
as quais os funcionarios
americanos favoreciam
sempre os corresponden
tes amerlcanos, ne distri
buição de noticias.
Como resposta, o pre

sidente Trurnann autori
zou a publicação da nora

seguinte: - ,,0 Presidente

Para Tubarão, onde
fará uma estação de re

pouso, viajou acompa
nhado de sua exma. es

posa D. Beatriz Ramos,
•• ,.1. •10 sr. Interventor Federal.

desejaria que todos tives
sem conhecimento de que
sua política é que todos
os representantes da im

prensa - sem distinção de
origem ou nacionalidade·
tenham acesso igual às
noticias, em Washington.

De modo recíproco, espe
ra que o mesmo aconte

ça em todo o mundo
que os representantes da
imprensa americana ten
ham acesso igual ás fon
tes de noticia, em todos
os paizes. - O�iSalaDa)

As agitações politicas do momento dão

margem a muitas conjeturas, a respeito da suces

são do sr. Getulio Vargas. Aqueles que pleiteiam
a sua continuação na presidencia· da Republica,
não arrefecem o trabalho desenvolvido nesse sen

tido, procurándo, por varias modalidades, o inten
to. Contemplando-se o aspecto

• dessa campanha,
na capital do paiz, verifica-se que a arregimenta
ção, nesse sentido, tem uma base solida, partindo
de caminhos diversos, com certo bafejo oficial.
E isto està importando, de certo modo, num en

fraquecimento visivel da candidatura que se diz
oficial, porque a deserção das suas hostes se tor
na visivel e desanimadora. Por outro lado, no seio
dos meios militares se encontram inumeros ele
mentos partidarios do brigadeiro Eduardo Gomes,
convergindo para a sua vitoria, o que divide en

tre ambos os candidatos, as simpathias dentro do

proprio Exército. Ahi está a razão das inquieta
ções continuas dos chefes das forças armadas,
publicas e notorías; e que não parece procede
sem, si vamos entrar, sinceramente num verdadei
ro regimen democràtico. Com o surgimento do
candidato civil, partindo duma facção politica de
S. Paulo, cujas repercussão, até agora se maniíes
ta somente dentro do seu ambito regional, as for

ças partidarias do grande Estado, reduto de mais
confiança dos primeiros candidatos, mais se divi
diram. Enquanto isto tudo se sucede, nos meios
politicos naéionais, a impressão que se tem da Ií

gura íísíca do sr. Getulio Vargas é que está vi
vendo ás mil maravilhas, sem nenhuma preocupa
ção, sob os aplausos entusiastas dos seus admira
dores, muitos e convictos. E quanta dor de cabe

ça não provoca, dentre os seus auxiliares, essa

impressão de que está vivendo muito bem ? ...
, JOÃO DE BARROS

A favor da, li�er�a�e de
. imprensa em .todo ó mundo

, -t--- --

- - Agradecimento prestará esslsrencia ao

Departamento de Estado
pera a efetivaçao das ins

truções baixadas pelo Go
verdo.
As instruções se apli

cam -a todos os estran

geiros inimigos que fo
ram enviados, sob custó

dia, das republícas latino
americanas, durante a

guerra, ou os que se en

contram presentemente em

territorio norte-americano
sem que no entanto neste
houvessem sido admitidos
de acordo com a lei de

Imigração.

. .

A familia enlutada de João Emílio Gui
lherme Schreiner, profundamente emociona

da, agradece a todos quantos, por qualquer
forma demonstrarám a sua solidariedade na

dôr que a atingiu com o falecimento de
sua inesquecivel mãe, sogra e avó Antonia
Schneider Schreiner ocorrido aos 24 de Se
tembro - do

\
corrente ano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jaragua do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio de Sul '::
.. ..
.. ..

:: ::

::
. ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS ::

:: Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre .. 201o::
� á disposição .conla especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.00000 ::
:: com retiradas semanais sem avíso até Cr$ 20.000,00 • . .'. 5%"
H Dep '. Inicial C�$50.000,00 cjrerlradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00 . 4% ::
:: Deposllos com aVISO-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas
:: m/aviso préViO de 30 dlas 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 días 51/2'/.; 180 días 6'/.

.•

:: Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2' [; Por 12 meses 6'/. ::
�� Devera ser dado o avíso previo de 2 meses pera retirada.
.. Dep. populareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com refi- ..

:: radas semanais sern evíso até Cr$ 1.000,00 5"/. ..

:: Dep: limilados-(Limite até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com :: rr::::::;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::.i:\:::i:.:: retlredas de 2.000,00 cruzeiros semanais. sem avise .... 51/2'/. ::

C
·

d Pg Dep. ESPILCiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com
:: II OrreJO O OVOH retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeíros semanais. . . . . .. 6'/. g il!' -

==1
FazItodas as operações bancarias, corno sejarn: cobranças, descontos :: ii Ave. Getulio Vargas . 350

:: passes, depositas ern contas correntes, depositas de valores, etc. ate: :: g.. " • Telefone N' 39 - C. Postal, 19
g MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ II ii JARAGu4 DO SUL

n���:;;�:�;;�:��;;::::�:�:;:�;,:;:;:.::;:J ii f::��N:�U�:�A�::�a
�����, »YE� m-���� ii e-s 25,00

(Nrauere·1"5 I; Artigos �e madeira, tr�- ii DiRRTüEtjtüNtLERL
, balhos fmos de aperleí- ii

,.. çoado acabamento, tem 11
Comprar �..

sempre em estoque a ii
Mario Ta�:r�:d�RC. Mello

. B· to? Casa Real li" ara o . ... G.€RÊNCIA: ..

�
d�fronte o Oine' Buhr ß Comerciol lt�ß. 11- �ssjßem este· juroul

CA S A so N I S .� �r:Jgr;ç!Vm)'J \.; )}
- �J �®!@)®!@)®Y®�;;;;;;;;;;�®Y@@)Y@@)Y@)� FRACO�!.::MlCOS I

Que, não está fazendo LIQUIDAÇÃO, � \@ .

-

@) VINHO CREOSOTADO

���:��e��� �aé����t!��:raniu�oasçã�r��: � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �
.. S I

�;':"I':��
da Mercadoria, está vendendo por preços (@ ,

ßPßRtlHO Rt�PIRHIÓRIO @5. Toi'••

'" verdadei�ame��e baixos. � TODAS AS MOLE§TlIAS DO L LU � R.lfri.d••

Poupe seu dinheiro, comprando

�.
Encontram alivio imediato com o uso do � BronQult••

FAZENDAS E ARMARINHOS na . •

I
I -, < '

� ElCrofulo••

t)AI. I G It II __

n C O m. p a p a v e ·1 @5 éonval.lce�.1

. a Retalhos e Sedas

�::QOS Populares :
� PI!Ílnfíll dI! Hogien Pl!lnll!Oil! �. .i':"H�::��

IUllelleAl!I�e.
� OPEI'II'ORA.LMAI!i1CON.lIIIECm.�NOBRA.§IlL � = All1UN§ =

. Cê) @.
f t f'Av�mda Getulio Vargas, 146� it®�@.i@@).@®i®@.i@@).@@).@@J@@).@@).@@).@@).@@}t para o egra las

�����tl9 � � JlEeEBII
.

Posto Rubtnt __ FAU�!J�R?E���I�BINI
'

::��:�::,��:�,�:��,�
Rua Marechal Deodoro, 158 ii EE

Oficina Auf:orlzada ccFORDn ii
ColoMoEoNoToß

ii
Secção deo�an������ef�ol��es��r���rificantes,1:.::1:1::.1..:Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias. ACABA DE

Carvão e Lenha para Gasogênio 'II RECEBER li
•

Si v_ S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão, .I.! Eng e n h o .1.1
I

ou aut0!ll0vel. procure esta Oficina bem aparelhada, R AU

que sera atendido por habeis profissionais em mecânica, ii L i mit B. d a H
m

,. e elétromecânica
li1 11 H

I� ��
":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'

Procure a conhecida

,

IRGO
�ã� �� m�I��r�� �

mai� �arat� �
� ..._

FRODUTO· Oft

HIDldl1Ul§trna dc Calcados
(Go§cllil Jmäos s Ao

CAIXA POSTAL, 11

JARAGUÁ DO SUL

�� SANTA CATARINA
.

l�
L",.e cz- i3!5Ji)_aiJ?�'ek!iie�

Rua Leandro Martins, 6 - (armazern)
Telegramas L E I C A ,M -, Telefone 23/1598

Conlas rapidas, preços reaes do mercado e amplos informes bancarios

·1

�ereai�" �al�auo� -laticinlO�Tendo:-

I

BANHA - FECULA - CONSERVAS - TAPIOCA - ETC.,

Para exportar; -PREFIRAM:

Maciel, Fonseca & leia.- Riu �e Janeiro

._

I Engenho de Arroz

I Vilela,Goulart&Cia.

II
Rua Benjamin Constant. 328

� OFERECE::=-

I milho
--------------------------------

DE la.
,

AMARELINHO e

AMAIELÃO

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"

Quereis cOnlprar barato?

Procure a Lojii d� [illCildol de Dan t e S c h i o c h et

AVENIDA GETULIO VARGAS - 26 (Antiga Peters)

Calçados das melhores fábricas 1
Preços baratis.inlos ! ! ! ,

--

..

�I!nhoril! ..

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

\
.

Produtos da ·.CeM. 5A. Blumenau
Sobremesa deliciosa? PUDIM MEDEIROS!Alameda Rio Branco - Caixa Postal 47

-

, ,

-

oI!
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CORREIO DO POVO
- Olreterl ARTUR MÜLLER -

CAIXA PoSTAL,19

TELEFONE R. 39

IV OLIIVi A
COLEGIAL

Ele, solteiro, alemão,
lavrador, domiciliado e

residente em Maracay,
Estado de São Paulo,
sendo filho legitimo dos
lavradores ChrístophHer-
mann Karl Witthopft e

pe Mario Emma Menke
Witthoft.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito,
no lugar Estrada Jara

guá, sendo filha legítima
dos lavradores Bernar
do Karsten e de Anna

Knieger Karsten.

Edital n. 1904 de 1-10-45
-------<�-

.
.

- FERNANDO ZIMMER-
No dia 21 de outubro, na Igreja de SAO MANN e OLGA MAR

WEN?E��NO, á_ estrada Schroe.d�r, distrito de THA MARIA VASEL
Guarä-Mirim, tera lugar a tradicional festa do.

padroeiro.

��
Fabrica de Móveis

"São Jorge"
Especialidade em ca

deiras de palha tipo rus

tico, marca INDIGENA .

--' -- Artigo confortavel, ele-

AVISO gante, acabamento esrne

rado, qualldede superior e
preço módico.

Fica terminantemente Peçam informações e

proibido passar e caçar fotögraflas a

em meus terrenos porque fichiles 'Sanffinno
estão sendo c aus a dos CORUPÁ - (ex-Hansa]
grandes furtos de mddei Santa Catarina
ra nos meus terrenos, que End. Tel. "Indígena"
ficam em Duas Mamas, Agente em jaraguá do Sul:
Itapoeusinho. Contra os Schulz &: Cia. Ltda.
infratores- agirei judicial- Rua CeI. Procópio Comes
mente. . de Oliveira, 99

Duas Mamas, 28-9-451 C. Postal, 12

ANIBAL TOMAZZELLI

Fundado
1919

Patrocinado pelo Cen
tro Estudantil de Cultu
ra do Colégio "Bom Je
sus de Joinville, realizou
se na tarde de sabado e

na manhã de domingo a

43.. olimpiada colegial.
Sob a direção do snr.

Rudolfo Mezer, realiza

rarn-se as provas, apu
rando-se o seguinte re

sultado final:
Seção masculina

1. legar: Curso Cientifi
co com 34 pontos. 2. 10-

gar: 4. serie ginasial com
15 pts. 3. logar 3. ano

Contador com 12 pts.
4. logar 2a. serie ginasi
al com 9 pts. 5. lagar 2.
ano de Contabilidade com

Iaragué do Sul, 25-9-45 6 pts. 6. lagar êa. serie

ACYLINO DA COSTA ginasial com 5 pts. 7. lo·

0---------------------".
gar 1. Basico COi1'1 3 pts.
8. lagar com 3. Basico

S E III A N A Lovelocidade
até 50 milhas com 2 pts. 9. lagar 10.

.

- -por hora, consumindo 4 Contador com 1 pto. 10.
litros de gasolina por 96 la. serie ginasial e 40.

tí t d
quilometros de percurso Basico com O pontos,

men e on e os mes-

mos se poderão localisar
Seção femenina

Em São Paulo ruiu um 10. lagar 2a. serie gina-
predio em teonstrução, sial com 14 pontos 20.

que já tinha ��. prontos 6 logar 3a. serie ginasial
andares. Felizmente foi com 10 pts. 30. logar 4.
numa hora de folga, de serie ginasial com 8 pts.
formas que não houve 40. lagar Ia. serie gina
vitimas. sial e Oientifico com 2 p.

6 DE Outubro DE 1945 - STIL CATARINA N. 1.294
JARAGUÁ DO SUL SABADO,ANO XXVI

�om�an�ia �aGio�al ue �e�uro� I�ira��a
AGENTES' LOUAIS

A Comercial Ltda.
IARAouA DO SUL

A
EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL

5x2

Comunica a seus amigos e clientes que ten

do sido assinado o Decreto que regularisou a sela

gern de seus títulos, encontram-se novamente- à dis

posição dos mesmos, em todas as nosses Agencias
e com os nossos inspetores os titulos do nosso

plano UNIVERSAL "H".
Esses titulos são sujeitos ao selo federal de

Cr$ 4,00, além do de Educação, atualmente de Cr$ 0,40.
jaraguá do Sul, 29 de Setembro de 1945.

ERICO BRUHNS - Agente

Ate n ç
ão!

Responsabilisarei civ!l e criminalmente a quem

entrar sern meu. consentimento ou causar qualquer
dano na checara de minha propriedade, sita ne vila

de Guaramírlm.
'

REVISTA
O sr. Raul Bopp, se

cretario da embaixada
brasileira em Lisboa, já
se acha em Moscou, on

de está providenciando
a instalação da repre
sentação diplomatica de
nosso paíz,

Especial e posta em li
berdade.

Segundo relatam os Depois dos Es t a dos

Começou esta semana jornais ingleses, dentro Unidos tambem a Ingla-
o julgamento de Pierre de 10 anos, milhões de terra pretende vender

LavaI, o chefe dos
.

co- alemães Imigrarão para automoveis baratos.

laborístas franceses. A a America do Sul, espe- O tipo popular será

esposa desse politico foi cialmente para o Brasil, um carro de 5 H. P., que
absolvido pelo Tribunal pois é este o unico con- pode desenvolver uma

____________.

�---------------------6_---------------------

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AfECÇOES DO

�3URO CABELUDO. I
Festa de Igreja

11111[011

A comissão

TÓ�Ii::O�$iAPIJj(R.
POR. E;«EL�(IA

--

CHACARA
____• •__

'

_ Vende-se uma, com 15
metros de frente por 790 de fundos, sita no centro

da vila de Guaramirim.
Tratar com o proprietario - ACYLINO DA COSTA

I r a p o cus i n h o 3x2

Vende-Se
Em bom estado uma

charrete com cavallo e

arreio por preço de
ocasião.

.Ver e tratar no

Hotel Jaraguá"

Haverá .leilão de prendas, churrascada, rifas, etc.

Convida-se o publico para essa festividade

em beneficio do templo.

vez!Outra
nOTIOIARIO ESPORTIVOA TIPOGRAFIA AVENIDA..

RECEBEU ALBUNS PARA FOTOORAFIAS

Juvenil x Guarani

LAMENTÁVEIS CENAS OCORRIDAS
ii ·CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii
!! DR. ·SADALLA AMIN !!
ti CONJUNTO DB APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS II
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ il
ii «RUA GERONVr.lO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS n

II HORARIO, 1�1:;':��=��I;':
mm.'" 2-' II

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
e.sa 81 SaUBI

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - CIrurgIa de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização
. Raios Infra-vermelhos e azuis.

Mais uma vez a rapa-I cobrança
de uma falta ke unicos que souberam

ziada do Glorioso Juve- de Mario sobre Cilo, Ial- demonstrar o seu grao
nil Baependi acorreu ao ta .esta que ao nosso ver de civilidade naquele
chamado para triunfar e .aos que compreendem momento que tanto nes

sobre seu forte antago- um "pouquinho, coisinha cessitava-mos de um a

nista o "onze Guarany", de nada" de futebol não poto, apelo para que to-

houve uma vitória hon- deveria ser punida. Para me em. concideração os

r?sa para o time alví-a- o nosso "onze", o prí- lamentaveis incidentes

níl, que soube demons- melro goal foi marcado deste Domingo procu
trar íntusíasmo, fibra e por Ribbentropp aos

171
rando evita-los para o

acima de tudo a dicipli- minutos e o segundo futuro, faço lembrar aín

na, sendo que esta ulti- pelo "center" Velho aos da, que. sem diciplina
ma não foi correspondi- 28 :minutos, terminando não poderá haverEspor
da pelo seu antagonista assim a primeira e uni- te, e sem Esporte não

I
que ao contrario e ínstí- ca fase do encontro, com haverá uma juventude
gado �or certos adeptos a vitoria do Juvenil por sadia para o futuro de

do alví verde concorre- dois tento á um. uma Nação.
.

ram ,para que a partida Quando deveria ter o (De um aõmiraãer do Juvenil)
tomasse uma fase de Ia- intervervalo da Ifrimei -

mentaveis ocorrencias ra, para a segunda fase

que tanto prejudicam a ocorreram-se algumas
�oa vonta�e dos que pra- cenas vergonhosas, quan

E tícam o Esporte Rei" do com razão a nossa

num
. e�tuito de elevar a turma pedia um novo

cordíalídade e o espor- Arbitro para dirigir o fi
te nesta terra á mais nal da partida, foram
um grao, o que Iníelís- quase agredidos por cer-

I mente não acontece. tos elementos que o Gua-
O principal fator para rani deveria afastar de

este incidente, foi a pés- seu quadro afim de evi
síma a�ua?ão do Juiz tar novas cenas num jo
que prejudícou a nossa go que se diz ser "Fu-

rapaziada lamentavel- tebol. Apeto a boa pes
mente, sendo que para soa de seu presidente, o
os vencidos o uníco go sr. R. Mueller e ao dlg
al foi assinalado pela no tesoure iro sr. I. Klítz-

.........................•............................_
.

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

Dr. Alvaro Batalha - MJÉDI�O

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

ÇRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

\ DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi . Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violelas e Infra Vermelhos
- RA lOS X-

Diretor Médico do Hospital "ão José"

- AtENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.I

50. lagar: C. de admição
com O pontos.
O campeonato revistiu

se de grande brilho sen

do transmitido por uma

rede de alto falantes co

locados no recinto do

Colegio e na Rua Prin

ceza Isabel.

� t� I � T � L I � I L
Artur Müller, Oficial do

Registro Civil do JO Distrito

da Comarca Taraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.

--

Edital 1995 - 1-10-45.

HERMANN HEINRICH
LUDWIGWITTHOFT e

GERTRUDES BERTHA
KARSTEN

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei

afim de se habilitarem para
casar-se:

Ele, brasileiro, solteiro,
"

lavrador; domiciliado e

residente neste distrito,
no lugar Estrada Ilha da

Figueira, sendo filho le

gitimo dos lavradores
Pedno Zimermann e de
Paulina Souza.
Ela, solteira, brasileira.

domestica, domiciliada e

residente neste distrito,
no lugar Estrada Ilha da

Figueira. sendo filha le

gitima dos lavradores
Carlos Vasel Junior e

de ElIa Maria Kopsch
Vasel.

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei

passar o .presente edital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde será
afixado durante I 5 dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legaes.
ARTUR MÜLLER-Oficial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- CORRIUI DO POVO - JARAGU.! no SUL, ..:_ SABADO, 6-10 -1945

00000000000000000000100000000000000000000 de ROBERTO lU. HORST

00 Ad If H S h It 00 a que dispõe de maior
00 O erm. C u ze 00 sortimento na praça e ofe-
00 MARCENARIA EM GERAL 00 rece seus artigos á

00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00 preços vantajosos.

ll!l elA. INDUSTRIAL DE MOVEIS !ll'l Rua.Mal De�doro. 30
•• JARA,GUi

m INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: I @J®� @J® ,�
Dormitarias A

·

Salas de Jantar VISO
Cópas '_

.

Escritorios PROtBO terminante-

I
mente a todas as pes-

MOVEIS AVULSOS COMO: soas de passarem em
Cadeiras w meu terreno, como
Poltronas fixas e giratorias � tarnbem Seus animais.Mesinhas de centro e para radio 00

00 E entre muitos outros. a 00 NãO me respon�a�ili-
00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00 zo pelos prejuizos

I
Af�mada pela. sua etici7ncia, substite 00 que possam recair 3.
indo as Caixas Registradoras du 00 pessoas que não sou

elev�usto.--------- 00 berem respeitar este

I
RUA. RIO BRA.CO, 964 - TBLBPONB, 73 00 aVISO.

Jaraguó do Sul Sta. ca;;larina
V�RGINIO CIEPLUG

Poço d'Anta, em

00�00�1� 17-9-45.·

EDITfiL

Anunciem neste

Semanario

edital, afim de que no

prazo de 10 días ofereça
a sua contestação, fican
do desde logo citado pa
ra todos os demals termos
e atos da cause, até final
tudo na forma e sob as

penas da lei. Outrosim é
desde là, se pede o de
poimento pessoal do Su
plicado, sob pena de con

fesso, a inquirição de tes
temunhas nesta e na Co
marca de jolnville, pera
onde deverá ser expedida
a competente carta preca
tória, juntada de docu
mentos e tudo o mals que
neoesserio se tornar ante
a defeza que for feita pe
lo Suplicado, inclusive
perícias. Tem a presente,
para efeitos fiscais, o va

lor de Cr$ 1.000,00. Acom
panham a presente, um

instrumento de procuração
uma certidão de casamen
to e uma carta, alem de
prova do pagamento da
taxe judiciaria. As intima
ções para o advogado
signatario desta, poderão
ser dirigidas nesta Co
marca, pera a Rua Mare
chal Deodoro, 156. N. T.
P. D. Sobre dois selos
Estagpai�, sendo um da
taxá de saude de um cru

zeiro e um de dois cru

zeiros, o seguinte: - Iara
guá do Sul, 4 de Setern
bio de 1945. -(assinado)
Paulo Medeiros. - 4-9-45.
4-9-45. Na petição acima
descrita, foi pelo dr. Juiz
exarado o seguinte des
pachoi- A; Como requer.
fixo em trinta días o pra
zo do edital. Em 10-9-45.
(assinado) - A. Oliveira"
E para que chegue ao

conhecimento de Sosino Es
telo, se passou o presente
edital, que será afixado
ás portas do forum, no

lugar de costume, e publi
cada pelo .Dlario Oficial
do Estado", de Floriano
polis, e "Correio do Po
vo", que se edita nesta
cidade. Dado e passado
nesta cidade de Ieragué
do Sul, aos doze días do
mes de Setembro do ano
de mil novecentos e qua
renta e cinco. - Eu, Ney
franco, Escrivão o subs
crevi. - (assinado) ARY
PEREIRA OLIVEIRA -

Juiz de Direito da Comar
ca". Esrà conforme o 'ori
ginal do que dou fé.
Iaragué do Sul, 12 de

Setembro de 1945;
O Escrivão:

NEY fRANCO

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

Pelo presente edital, com
o prazo de trinta(30) días,
cita a SOSINO ESTEVO
pare os termos de uma

Ação Ordinaria de -Des
quire, requerida por A
MANDA ESTEVO, nos ter
mos da petição inicial e
seu respetivo despacho,
abaixo transcritos: -

Petição Inicial: - Exmo. Snr.
Dr. Juiz de Direito: Amanda
Estevo, nascida Koster, bra
sileira, de prendas domes
ticas, casada, domiciliada
eresidente nesta cidade .por
seu procurador bastante,
o advogado que a presente
subscreve, vem, com o

devido respeíro, propor,
como efetivamente óra
propõe, centra Sosino Estevo,
brasileiro, casado, moto
rista, atualmente em lugar
incerto e não sabido, uma

ação de desquite na qual
provará: 1°)-Que a Supli
cante é casada com o Su
plicado, havendo o casa
mento sido celebrado aos
12 de setembro de 1942,
neste 1. Distrito de Iara
gua do Sul, tendo o ca
sal uma unica filha de no
me Peugi Estevo, que tem
um ano e seis meses de
idad e; 2) - Que deseja des
quitar-se· do Suplicado,
porque este teve procedi
mento injusto com a su

plicante, o que deterrnlna
a necessidade da separa
ção judicial; 3) - Que as
sim é que o Suplicante
abandonou o lar, fugindo
com uma rapariga, sevi
ciou a Suplicante e inju
riou-a gravemente, confor
me se vê pela inclusa car
ta que fica fazendo parte
integrante deste "provará";
4') - Que nos melhores de
Direito devem os presen
tes artigos ser recebidos
e, afinal, julgados prova
dos para ser declarado
judicialmente o desquite
entre os conjugues, com

fundamento no artigo 317
ns. I e III, do Codigo Ci
vil, considerado o Supli
cado como conjugue cul
pado e a Suplicante como

conjugue inocente, como
motivos da entrega da fi
lha do casal á suplicante
e derermlnação da respon
sabilídade do Suplicado,
pelos alimentos pera a ------.---

Suplicante e sua filha.
Nestes termos a Suplican
te pede a V. Excia. d ci
tação do Suplicado, por

q::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1
ii BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARIHAS/A.li
�� Fundado em 23 de fevereiro de 1935 ��
i� CA.PITA.L INTEGRA.LIZADO CR$ 6.000.000,00 11

II �f��K��iIAS EM:

AGENClA�Ej:;;guá do Sul
CR$ 4.000.000,00 II

Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115Caçador

!::::�:!::.:..g�c�ua�r�I"�t�i:bb�aa�ni:oSs M::���:���G��?:I�fone. 73
Faz todas as operações bancaria!! no Palz. como cobranças. descontos.
eÍDprestlmos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante

Gaspar taxas modicas.
Ibírama Abona' em C/Correntes os seguintes juros:ii Indaial

ii Ituporanga A Disposição, sem avlso, com retiradas livres
ii Jaraguá do Sul pera qualquer importancia 2°10
ii Joaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres
ii Joinville de Cr$ 1.000,00 3°/' oii Laguna D

•

ii Lages eposltos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M
!! Mafra dep. iniciais a partir de e-s 20,00

:':::::::::::'::::::::::
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%ii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%ii Porto União P F' d 6li Rio de Janeiro razo' IXO e meses 5%
ii Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
ii Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
ii S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitaUzado8 semestralmente
g S. Joaquim A!! Taió economia é a base, da prosperidadeii Tijucas Deposite as suas economias noii Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Sant� Catarina SIA.H Urussanga HOR R1:1: Videira A 10: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

Aos sábados das 9 às II horas ' ::

1:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

f);.i ��r
ri -';j Se a

:.)-, �Natureza Falha

MENAGOL
REGULAI

"MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SífILIS"
�.----------------

É UMA DOENÇA .IItÁvf••IMA
MUITO I'IIIItIGOSA PAlitA A FA
MiLIA IE "ARA A IItAÇA. COMO
UM BOM AUXIUAIit NO TRATA
MIINTO DaSIE alitANDIE I'\,AGELO

u •• o

I; I[j1;IIII:mffl];lIl!1
A .I..,u. A APftESENTA SOB
INÚM_POftMAS. TAl. COMO:

IllKUMATI....

JESCIltÓFU1..A8
J[SPINHAS

,",nULAS
ÚLC.....
IEC%lEMAS

P'l:IItIDAS

.AIIITIIICM

MANCHAS

lO EUIIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HA .1 ANOS '.'

VIDIDE-A ... TODA PAlilTII .

FIOUE RICOlirílndl! LiquidilClío
Compre um bilhete da Loteria Federal
na Casa Lot.erica à rua Marechal Flori
ano Pe ixoto n , 58, onde se pagará todos
os premios inferiores a Cr$ 20.000,00,
logo apoz a confirmação.

durante 60 dias
DE 10 DE SETE:\1BRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO
Com grandes descontos de 10%, 15% e 20%.

Sedas, brinquedos.
PERFUMES
Artigos de inverno

CASACOS DE LÃ (p/senhoras)
Lãs em metro para casaco

com 20% de desconto

RISCADINHOS

iii:==!!!!!!!!!!=!!=u=n=u=!!!!!!II!!=!!::::EH=n=ii=!fiI
. m m
iiiFebres (s;��e�'u�:��ias, m
iii 1-.., �. Maleitas, Tremedeira i�

I j� - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m
li "Capsulas Antisezonicas m
I Minancora" II Em Todas as Boas Farrnacias I
m É um produto dos Laboratorios MINANCO'RA ii
m

- Joinville - Sta. Catarina- m
!l!�!!!!!!!!:!!iEi!=n=;;=I:--;i=!:==ii=i! n=n!!!!!i�

Linhos para vestidos
CORTINADOS Lumier

TRICOLINE
L in o n

VOAL cl 15°/0 de desconto

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REfEIÇOES

ASSEIO - MORALIDADE
.

HOTEL - BAR - RESTAURANTE
RUA VISC0NDE DE TA.UNAY N. 185

Lamé
TERNOS FEITOS
Tobralco

Brins, Riscados, Casemiras, L i n h o s, Albene,
Chapéos, Camisas, Pijamas, Capas e Blusas p.
homens e senhoras, Astracam e os demais
artigos existentes na loja, com 10% de desc.

Aproveitem o grande desconto ...

durante estes dois meses, isto é,
comprarmuito pl pouco dinheiro

Casa ERIOO BRUHNS
Rua Cei. Emilio .Jourdan, 62

JARAGUÁ DO §UL

®!@) ®Y® ®!@) @'!@ Canetas Tinteiro
(van'as marcas)

à venda na TlP. AVENIDA
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

Estofaria Cruzeirofarmacia -Nova

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indíspensaveis para harmo
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de
jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e ccsínhas, divans e estrados da melhor fabricação

tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões. .

---_ A.CEITA.MOS ENCOMENDA.S, PA.RA. O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - fone 22
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 136. - J A. RAG U Á DOS U L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de "aragu':' do Sul

Balanceie da Despeza Orçamenlaria, referenle ao mes de Agoslo de 1945
.

Codigo
Local

1
1 O
1 00 !t

1 00 1
1 00 2
1 00 3
1 1
1 11
1·11 1
1 13
1 13 1
1 14
1 14 1
1 2
1 21
1 21 1
1 3
1 30
1 30 1
1 30 2
1 30 3
1 34
1 34 1

2
2 4
2 40
2 40 1
2 5
2 54
2 54 1
2 8
2 84
2 84 1

2 84 2
2 9
2 94
2 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94 4
2 94 5
3
3 O
-3 02
3 02 1
3 03
3 03 1
3 03 2
3 04
3 04 1
3 04 2
3 3
3 30
3 30 1

3 30 2

3 30 3
3 30 4
3 4
3 42
3 42 1
3 44
3 44 1
3 44 2
3 6
3 60
3 60 1
3 64
3 64 1
3 8
3 84
3 84 1

3 84 2

4
4 1
411
4 11 1
4 11' 2
4 9
4 94
4 94 1
4 94 2
4 94 3
4 94 -4
5
5 1
5 14
5 14 1 '

5 14 2

908 - Herberto Fischer � bras. req. lic. pera constr.
um maosoleo na sepultura de Wilhelm H. FIohr
ínhumado no cemiterio municipal. Idem.

300,00
909 - Rudolfo Piske - bras. req. lic,' pera constr. um

355,00 maosoleo, na sepultura de Guilherme Karten,
; Idem.

910 - Leopoldo Neítzel - bras. req. lic. para construir

8
um maosoleo de Elsa Schlup Neitzel, Idem.

1. 00.00 916 � José Picoli - bras. req. lic. para constr. um
... maosoleo na sepultura municipal. Idem.

375,00 919 - José Leitoldo - bras. req. lic. para construir um
maosoleo ne sepultura de José Leiroldo e Tere
sa Rauch, Idem.

934'- Paulo Mathias � requer lic. para constr. um

maosoleo na sepultura de Adolfo Mathías. Idem

2 935 - Ernesto Leesmann - bras. requer !ic. p. mandar
7. 45,00 f dt d Sazer iversos consertos na sepultura e ofia

Lesernenn Werner, Idem.
952 � João A Zacko - bras. requer cancelamento dos

1.458,70. teva suí
.

fimp. que es ava sutetto s. erraria n. repartição.
Idem.

953 � Silvestre Stoinski - bras, requer transf. pera s.

r

900,00 nome, os imp. que estava sujeito o estabeleci-

700,00
mento comercial de Paulo Horst. Idem.

954 � Iolanda Gomes Silva � bras. requer lic. para

I constr. uma cerca de sarrafos, em Qua. propr.

768 o
Idem.

5 ooo'�o 956· Edmundo ôplíter - bras. requer lic. constr. uma

4:000:00 instalação sentrerla isolada com fosse OMS,
5.993,60

cfm. planta anexa. Idem.
•

Secretária da Prefeitura Municipal de Iaregué de Sul
em 19 de Julho de 1945

DESPEZA ORÇAMENTARIA

J:1RAGUA. DO SUL,

Prefeitura Municipal

de Jaraguá do Sul

Requerimentos despachadosY't. tu! os Anterior Do mes Total
Dia 19-7-45

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Pessoal fixo
Tesoureiro - Padrão K
Escriturario - Padrão F
Quebras ao tesoureiro

SERVIÇO DE ARREOADAÇÃO
Pessoal variavel .

Intendente exator "

Material de consumo

Aquisição de talonários, livros etc.
Despezas diversas

Percentagem para cobrança da Divida Ativa
SERVIÇO DE FISOALISAÇÃO

Pessoal variavel
Percentagem de fiscalisação

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo

Fiscal geral - Padrão H
Fiscal distrital - Padrão E
Fiscais auxiliares (2) Padrão F a Or$ 4.800,00

Despesas diversas
Quotas de lançamento do imposto s/Indus-
trias e Profissões

SEGURANÇA PUBLIOA E ASSISTENOIA SOCIAL
.

ASSISTENOIA POLICIAL

780,00
480,00
32,50

5.070,00
2.640,00
227,50

5.850,00
3.120,00
260,00

767 - Artur Feif - bras. req. rransf, imp. ter. vendo a

José Safanel!i, com a erea de 740 mt2. a viste
da informação, como requer.

76S - Reinoldo Rau pI seu filho menor Sigolf, . req.
lic. mandar pintar e fazer uma refórma Interna

no predio sito a rua Preso Ep. Pessoa esquina
rua D. Pedro II. Idem.

770 - Reinoldo Rau pl sua filha menor EmiJia, req.
lic. mandar pintar interne e externa, casa de s,

propr. sita a rua Rio Branco. Idem.
772 - João EspindoIa, por si e seus irmãos menores

Ildefonso e Zelindo - bras. req, transf. imp. ter.
adq. de Dr. Artur Ferreira da Costa, com area

de 64.600 mt2. Idem.
773 � Paulo Schiochet - bras. requer transf. imp. ter.

vendo a João A. Zacko, com area de 18.600
mt2. Idem.

775 � Walter Karsten - bras. requer lic, de abertura
,

para estabelecer-se com Bilhar. Idem
777 - Ricardo Pieske � bras. requer transf. ímp. ter.

vendo a Procopio Pereira Uma, Reinoldo Stein
e João Pereira Lima, com a area de 2.096 mt2.
Idem.

778 � Willy Blunk - bras. requer transf. imp. ter. vendo
a estr. Nova Retorcipa, lIdern.

780 - Augusto Junk - bras. requer transf. imp. ter.

vendo a Willy Blunk, com area de 250.000 mt2.
Idem.

782 - Wi!ly Blunk - bras. req. rransf. imp. ter. vendo
a Leopoldo Schuster, com area de 50.000 mt2.
Idem.

'/98 - Achilles ôant'Anra - bras. requer lic. para esta
,

belecer-se com fabrica de cadeiras de palha
bruta. Idem

799 � Frederico Lavln � bras. req. lic. pera constr.
mausoléo na sepultura de Maria Lennert, Idem

800 - Frederico Lavin � bras. req. líc. para construir
mausoleo na sepultura de Ida Carvalha, Idem.

801 - Emilio Melcher - bras. requer transf. lrnp. ter.

adq. de Rodolfo Leber, com area de 5.000 mt2.
Idem.

802 - Guilherme Melchert - bras. req. transf. ímp. ter.
com a area de 12.306 mt2. Idem.

803 • Orro Millnítz - bras. req. rranf. írnp. ter. com

prado da Soco Colonizadora Hanseatica Ltda,
com a area de 263.200 mt2 Idem.

804 � Augusto Rutsatz - bras. req. transf. imp. ter.

comprado da Soco Colonizadora Hanseatlca
Ltda, com area de 300.600 mt2. Idem.

805 - Luiz Maes � bras. req. transf. imp. ter. compro
de Francisco Koetzler, com erea de 144.175 mt2
Idem.

806 � Carlos Murara - bras. requer transf. ímp.
de engenho de açucar comprado de Bertoldo

Beh!ing. Idem.
807 - Leopoldo Gesser � bras. req. transf. imp. de a

tafona de milho compro de Adolfo Potapoff Idem.
813 � Guilherme Greffin - bras. requer transf. imp. ter.

vendo a Alfredo Wargenowski, com area de
115.800 mt2. Idem.

814 � Alberto Kohls Ior. _. bras. requer transf. imp.
ter. comprado de Walter Kamke, com erea de
40.000 mt2 .. Idem.

Dia 12�9-45

3.100.00 600,00 3.700,00

-José Pereira Lima

Secretario

2.993,10 2.993,10

2.411,90 377,70 2'789,60
I
r

600,00 4.500,00
420,00 2.730,00
960,00 7.200,00

3.900,00
2.310,00
6.240,00

Pessoal fixo
Carcereiro - Padrão C 1.950,00

SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PUPLICA
Despesas diversas ./

Serviço de inspeção de veiculos 1.950,00
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
•

Ao Estado para manutenção do Destaca-
mento Policial 3.051,00
Ao Asilo Colonia Santa Tereza (Leprosario)

ASSISTENCIA SOCIAL
Despesas diversas

Esmolas a indigentes
Assistencia medioa-farmaeeut. a indigentes

- Assistencia hospitalar a indigentes . I
Sepultamentos de indigentes
Amparo a Maternidade e infancia

EDUCAÇÃO PUBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material permanente
Aquisição de moveis e utensilios

Material de consumo

Material didático em geral
Reparo de prédios escolares

Despesas diversas
Aluguel de predios escolares 100,00
Assistencia a alunos necessitados .

ENSINO PRIMÁRIO, SECÚNDÁRIO E COMPLEMENTAR
Pessoal fixo

Vencimento de professores de escolas isoladas,
sendo os "TITULADOS" Normalistas Padrão
D á Or$' 300,00 e Complementanstas Padrão
C á Cr$ 250,00 e os "NÃO TITULADOS"
Padrão B á Or$ 20000 20,323,20
Gratificação a professores que regem os cur-

sos desdobrados sendo' 08 "TITULADOS"
Complementaristas á Cr$ 83,30 e os "NÃO
TITULADOS" á Cr$ 66,60

.

Idem a professores substitutos
Idem Idem cursos noturnos

ORGÃOS CULTURAIS
Material permanente

Aquisição de material para a biblioteca
Despesas diversas

Aquisição de livros para a biblioteca
Assinatura de Jornais e revistas

SERVIÇO DE INSPEÇÃO
Pessoal fixo

Gratificação ao Inspetor
Despesas diversas

Viagens de interesso _do serviço _ 225,00
" SUBVENÇOES, CONTRIBUIÇOES E AUXILIOS

Despesas diversas
Contribuição ao Estado para manutenção dos
Cursos Complementares anexo aos Grupos Es
colares Abdon Batista desta cidade e Tereza
Ramos no distrito de Corupá 7245. ,00
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno que cur-

sará o Liceu Indústrial de Santa Catarina in
clusiva transporte

SAUDE PUBLIOA
ASSISTENCIA HOSPITALAR

Pessoal variável
Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação ao Medico de Corupa

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas

Desobstrução de ctn-regos e rios 768,00
Drenagem de terrenos e alagadiços 5.000,00
Limpesa de valos, boeiros e sargetas 3.834,00
Combustível para transporte pessoal e material 4.401,60

. FOMENTO
FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Despesas diversas
.

Auxilio. a centro" agrícolas
Aquisição de sementes e transporte

I

300,00 2250,00

300,00 ,2.250,00

3.051,00

146,00
1.416,50
1.078,00
680,00
600,00 100,00

146,00
1.416,5n
1.078,00
680,00
700,00

2.340,60 2.340,60

413,90
360,00

413,90
36q,00

100,00

3.300,00 23.623,20

146,60
1440,00

160,00
324,00

306,60
1764,00

I

300,00
355,00

1.500,00 300,00

150,00

1.458,70

900,00
600,00 100,00

166,00
1.592,00

,

750,00
600,00

750,00
600,00

Continua no proximo numero
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Ide a. Casa Loterica.que é ali na' rua
Marechal Floriano Peixoto, 5B e comprelá um bilhete da Loteria Federal.

"Seriedade absoluta e máximo sigilo"
. Endereço Telegrafico "LOTERICA"
Telefone n. 57

NUNCI=I EXISTIU IGURL

No Conselho Adminis
trativo de' Estado foi
aprovado um projeto de
decreto-lei elevando de D
para E os padrões de
vencimentos dos cargos
de professores normalis
tas ou ginasianos e dos
motoristas; de C para D,
os dos professores com

plementaristas, carlereiro
motorista auxiliar e zela
dor do cemiterio; de B
para C dos professores
não titulados e de A pa
ra B os daquele. O au
mento vigorará a partir
de 1 de janeiro de 1946.

PARA FERIDAS,

I Meditando curto espaço de tempo,
V. S. lembra-se que tem necessidade
de algum artigo.

lllue"s· CHADEOS, CAMISA, ORAVATA,
U • 1 BOM CORTE DE CASEMIRA,== 1 PAR DE MEIAS, etc, etc.

E C Z E M A S,
,

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,

Dr. LUIZ DE SOUZ.A.
ADVOGADO

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

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

I CIiß�r�e���i!!!BS, !�i:r�!Untß I
I

Professor Caledra!ico de Biologia do lnstitíuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços clinicos e cirurglcos da espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sonson. no Rio de Janeiro •

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

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU
. STA. CATARINA

Pró 'Salão Crislo Rei'
Continuação na inscrição do

"Livro de Ouro" f

José Franzner 500,00
Antonio Schmitt 500;00
Paulino Schiochet 500,00
Osmar Schmitt 500,00
Antonio B Schmít 200,00
José Marangoni 200,01;)
João Emmend. 200,00
Estevão Kanzler 120,00
Luiz Marangoni 100,00
Acylino da Costa 100,00
Camilo Andreata 100,00
Anonimo 100,00
Ervino Menegotti 100,00
Gertrudes Kanzler 100,00
Vitorio Pradi 50,00
Verdi Lenzi 50,00
Adoll H. Schulze 50,00
Londila Kanzler 50,00
Oldegar Kanzler 50,00
Afonso Nicolluzzi 50,00
Eugenio Bertoldi 50,00
Luiz Picolli 50,00
Va. Alex. Picolli 50,00
Miguel Marangoni 50,00
Pedro Junkers 50,00
Valdemar Rau 50,00
Dr. W� Mazurechenõo.oo
Ber. H. da Silva 50,00
Eugenio Tessila 500,00
Orestes I" 50,00
João " 50,00
Vitorio ,. 50,00
Daniel " 50,00
Artur Androvanti 50,00
Manoel F. da Costa 40,00

continua ...

Clnf BUHR- apresentará hoje e amanhã um :ormid:vel"fiIme da
Paramount: "Nova York e aSSIm ...

e

LIVRINHOS
de reza

----------------------�T-------,-------------�----------------

ATOIITfr1T � � ]L rr I I
terá lugar a festa em be-

l� \Gllffi0) O�An§. � 11'//1 R:��Cio do Salão Cristo-

AUMENTO DE VENCIMENTOS Até lá apertem mais ANIVERSARloS
.

t Np dia 30 de setembroas cm as ...
fez anos a exma. snra.L I C E H C AI Otilia Tiedke Gosch, es-

Foram concedidos 30 posa do sr. Wer n e r
dias de licença à profes- Goscb, industrial nesta
sora Estéria Lenzi, com praça. I

exercício no Grupo Esoo- No dia 2 fez anos o
lar "Abdon Batista". menino Nereu Tomazelli.
FESTA DA PRIMAVERA No dia 3 festejou mais

.
_ um natalicio o sri Neme!laje, nos s�loes dos Tobias comerciário.�tlradores, t�ra lugar a

I Hoje faz anos o sr. Ro�esta da �rImavera, le.- berto Horst, proprietariov.ada a efeito em .benefl- da Farmacia Nova, o me
c�o do Preventono dos nino Wantoih, filho dofilhos dos lazaros.

sr. José Lindolfo Borges,
-

o estudante Wal d i rSILAo CRISTO REI Siedschlag e aSnra.No próximo domingo Olga Neitzel . Schmitt,
-----------------------

esposa do industrial snr.
Guilherme Schmitt.
Passa amanhã a data

natalícia do snra. Paula
Siedschlag, "dgma. con
sorte do sr. Eugenio Sie;"
dslag.
Tambem amanhã pas

sa o aniversario do anr.
Bertoldo Nei tzel, residen
te em Blu!eenau.No dia 8 'faz anos o sr.
Bruno Wolf, comerciante
em Ga-tibaldi.
No dia 10 a menina

Hilda Albus e no dia 11
o comerciario Amadeu
Mahfud.

Após lembrar-se do que lhe falta
V.'S. dirá:-!

"Onde comprarei um artigo bom,
igual ao melhor, e um pouco mais
barat-o ?? ?"

.

Cavalheiro!
A resposta que V . ô. encontra é esta:

x= compr�rXeconomia = CßSß-JOßIßS
.
artigo bom

Tudo o que eu qulzer, qualquer artigo pera
homem, senhora ou criança, encontra-se à
venda na G.{\SA-TOBIAS, pelos menores pre
ços da praça: "alem de grandes abalimentos especiais.

...

, CASA-TOBIAS R. Prs. Epitaeio -Pessoa, 652
, J Jaraguá do Sul

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

Empregada
Para familla distinta de São
Paulo, precise-se de uma

boo empregada. -- Informa
ções na loja do snr., .

INACIO LEUTPRECHT

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
JE r Iill C· s t ([]) ]L e § s m (di n IDl

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEOAS ROTATIVAS PA�A ARApOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

OOOOOO�OOOO�OOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

CATECISMOS Na
Tip.
AVE

- Nl
DASANTINHOS PARA 1. Comunhão

Vende-se na Tip. Avenida

�i1IIíD Cril10 R�i
Dia 14 de eutubr« de- 1945
GRANDE FESTA POPULAR EM BENEFICIO DO

"SALAo CRISTO REI"
------��<=>------

10m � O 1 H S Ileiloo �e ,ßfen�as I
Cßn - - DOCfS

'tt-y,'f\O VIRCI:-,) ..-G".l DA «»;�At
(�WnzEt INDUSTRIAL
JOINVllLE

((J) s a b 21. �) (Marca Registrada)

Virgem Especialida'de
s�ßÃ� "fIRefA?•••

f:sp ECtAL IDAD E
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.
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