
·

,II o govelI\o· espera que os brcsíleíros. jovens e velhos. homens e. mclheres. habitantes
das eiderdes Q dos campos, concorram com a sue parcela de' esforço' para 'o bem
comum que no momento significa precisamente o esforço para a sua vitoria. Não ha
nem póde haver, devo repetir, nesta oportunidade, outro 'objetivo capaz de desviar
nos 'a atenção. O nosso maior inimigo ainda será a divergencia interna. (GETULIO VaRGAS]

.01". Priamo
Amaràl

' .. ,.
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Para Ftorianopolis,
Onde vai realizar uma

conferencia sobre "Uni
dade Juridica' na se

mana de brasilidade,
viajou o Dr. Priamo
Amaral.dignoPromotor ,

Público da Comarca.
Sta. Catarina N.1.198Sábado, 13 de Novembro de 1943
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V· I T Ur R, I' A
comemorado o

10 de Novembro
em' jaraguä

/ ...

No cartaz do die, referente a o Marechal Stalin. Aliás, se

guerra, está a gigantesca luta depreende isso do proprio no

das forças russas dentre os tíciario alemão, outrora tão ar

alemães e seus satelites em uma rogante e hoje, humilde, cul
frente de maís de 1.100 quilo- parido o rernpo e a superiori-
metros. dade inimiga autores de sua

Não resta duvida que tambem

E' uma luta de � gIgantes e derrota. ao Brasil cabe uma .parte des-

I
.

t't . se ·auxilio, pois estamos poucona qua o glgan e moscovi a Esta guer�a, se�pre o ,dISS�-, rnais de um, ano em guerra eestá levando vantagem, expul- r�m os recrncos nao sere deci- temos cumprido cern os comsendo de sua patria os invaso- dída somente .na frente. de com- promlssos assumidos no rocan-

re� conquista de Kiev, a ca- bate, mas, mUIt? especlalm�nte, te aos suprimentos de toda es

pital da Ukrania, poem as for-
por quem mais 'pr�dl:lzlsse, pecie que entregamos e, numa

ças russas a menos 'de 100 qui- quem. mdl� pudesse dispor de
margem sempre crescente, con

lornerros da fronteira da esfa-
materte prima.

.

.

tinuamos a entregar aos nossos
O estado Americano, orga- aliados.

, celada Polonia e em igual dís- nlsando-se pare a luta de pro-tancia, no sul, da Rurnania, dução, conseguiu, em dois, anos Não ha aVIa0, navio, tanque
que rarnbem está debaixo do

o que Hitler precisou sete anos e todos os aparelhos e maquí-
jugo do eixo,

.

pera acumular.
'

nas de guerra que não conrcn-
S,ão nessas 'frentes que se h d

-
.

A vitorie na Afrlca deve-se arn uma pro uçao nossa: a
ferem as' mais ferozes batalhas -

b h d I800/ú a produção americana; a ?rrac a em gran, e �sca a, os
desta guerra e onde as "inven-

consequente invasão da ltella dla,m��tes, os crístats, oleos,
cíveis" forças de Hitler estão I f
sendo dizimadas ou

-

obrigadas rarnbern: a luta no Pacifico qua-. � urrurno e, ef!l Im, uma quan

si toralmenre e, com base ne re- tI?öde de pro��tos q�e, por na-
a uma fuga desordenada. I d t

. cente mensagem do Presidente VIOS e por avlO�s ianarnen .eNa italia as forças elledas
dos Estado Unidos ao congres-I seguem

ao d�stlll_O. �as fabri-
continuam seu avanço, o 5. d N U d
Exercito Americano de um Ia- so, são fabulosos os supri- cas

..

as açoes l1l as
. pare

mentos feitos a Ru:ssia, basten- auxiller e apressar a vítoría.
do e o celebre 8, Inglez pelo do citar que, um terço de to-

Isso tudoo, s�� falar nos gen.e.-outro, arnbos com o mesmo I t Idos os 'suprimentos de generos
ros � imen ICIO.S. e no �UXI I?destino que é Roma.

alimenticios que saíram do paíz propriamente mllirar qu�, Ja de'-
Gaeta, cidade e porto impor-

tante ja foi. tomada, estando os foram enviados pare os soviets. mos.
-

libertadores a menos ,de 80 As forças amerlcanas com- Na discussão da paz, na or

quilometros da capital italiana. batem nos 5 continentes, e �s- ganisação do mundo futuro, o

No Pacifico os subditos de ses cinco continentes' recebem Brasil terá lugar de destaque
Hiriohito vão perdendo ilha suprimentos não somente aos e legitimo, adquirido pelo seu

por ilha, tendo a celebre es-
militares mas tambem as po- esforço em prol da vitoria.

quadra japonesa desaparecido
dos mares depois das graudes
derrotas que sofreu e que lhe
foram infligidas pelas forças na

vais norte,americanas e austra
lianas.
A guerra está ganha, disse-o

ja o Presidente) Roseveldt e o

repetiu em seu recente discurso

-

O «Correio do Povo»
está passando por nova
fase e, com impressão
definitiva em laragué.
Até que sejam ulürna

dos os registos e averba
ções para a flrrna que o

adquiriu, todos os assun

tos referentes ao mesmo

deverão ser tratados na

tipografia do snr. Leopol
do Reiner, que está auro
risado a receber anunclos,
assinaturas e resolver so

bre qualquer erívldade co

merciai desta folha.
�--------------------,------�

lnterventor
· NEREU RAMOS

Em meio as festividades,
com que todo o Estado de
Santa Catarina, comemorou a
hlsrorica data que assinala o

advento do Estado Novo, já
no seu sexto aniversario de
fecundos empreendimentos, um

nome, de forma alguma, pode
ria ser olvidado.
Um nome que sobre ser, uma

bandeira, é exemplo de. civis
mo, de ardor' patriotico, de
entusiasmo pelas secrosenras
causes em pról do engrande
cimento do Brasil. - o nome

de Nereu Ramos.
Possuidor de raras e pere

grinas. virtudes, tem sido o

Sr. Nereu Ramos, com 'inexce
divel brilho, talento e intell
gencia, o realizador da monu

mental obra que o Estado
Novo, vem levando a efeito
em terras de Santa Catarina.
Colaborador leal e vigilante

do Presid,ente da Republica,
seu delegado de confiança, e

pela vontade dos catarinenses,
• manifestada de forma inequi
voca por todos os recantos do
Estado, o nome do Interventor
Nereu Ramos, foi não ,somente Quem dá aos pobres
lelpbrado, como exaltado, em �mpresta a Deus
todas as comemorações de

· dez de Novembro em Santa ,Por iniciativa da Legião Bra

Catarina, rendendo-lhe assim sileira de Assistencia em nos

os barrigas verdes, preitos da so municipio, cuja presidencia
mais estrita justiça e reconhe- cabe a Dona Ana Herbster, te-

cimentü. I remos, amanhã e depois, uma
_. grande festa popular cujo pro

duto é destinado ao natal das
creanças pobres de jaraguá.
E' umas das benemeritas fi

nalidades da Legião, tornar a

I vida dos desprotegidos da for
tuna um pouco menos doloro
sa.

O Exercito Nacional, tributou, Aü povo jaraguaense, ao qual
tambem ao Prisidente Vargas, nunca faltou o sentimento da
significativa homenagem, que caridade, não é, preciso enca

constou' de um almoço no Ar- recer como o seu auxilio virá
senal de Guerra, no Rio de Ja- amenisar o sofrimento das
neiro, como pade do programa creancinhas pobres, dignas de,
comemorativo po 10 de Novem- nestes' dias amargos, tere,m
bro.

'

tambem um natal mais alegre.
Discursaram, oferecendo b al- Amanhã e dia 15, todos de-

moço .o General Eurico Gaspar vemos' ir ao Clube Aymoré,
Dutra, titular da Pasta da Guer- onde terão lugar as festas, com
ra, e agradecendo o Presidente barraquinhas de rifas, cafés, do-
Getulio Vargas. ces, e bebidas etc.

Almoço, no

Arsenal de, Guerra

pulações civis, que mortas de
fome pelo saque das forças
alemães esperavam pelos alia
dos.

Dez 'de Novembro

data nacional
De norte a Sul, o Brasil inteiro, comemorou a 10

de Novembro ultimo, com' inusitado regosijo, uma

grande data - o aniversario da implantação do Estado
Nacion_al Brasileiro. _

No seu sexto aniversario, o atual regimen, baseado
em condições e aspirações fundamentalmente brasileiras,

, ha demonstrado, meridianamente, que consulta 05 verda
d'eiros interêsses do paiz,

Na propria indole do povo brasileiro, na necessi
dade de sua m-elhor organisação e de mais completa
disciplinação encontrou a Constituição: de 193.7, os seus

magnificos alicerces.
Nesse curto espaço de tempo, 'já realizou .o Estado

Novo obra de notavel valor moral e material, dela des
tacando-se .o milagre da União NaciQnal, imprescindivel,
na caótica situação em que atualmente vivem os povos,
aos esforços cenjugados dos brasileiros, destinados á
cüncretização de seus mais nobres e 'legitirnos ideais.

No terreno economico, com a disseminação de
suas industri9s, e consequente transformação de paiz
essencialmente agricola em potencia �ndusirial, realizou.
'o Estado Nacional outra grande aspiração brasileira.

Incontaveis são os beneficios resultant�s da in'sti
tuição no Brasil da carta de 1'0 de Novembro ,de 1937.

Daí, sem duvida, a grande admiração dos brasiJei- '

ros pela figura impar do creador do Estado Novo - o

benemerito Presidente Getulio Vargas, a quem deve o

Brasil o surto extraordinarío de progresso que todos
,constatamos, e a quem foram dirigidas todas as mani-:

.

festações de regosijo tributadas a 10 de Novembro.

"

Com varias solenidades de
cararer cívico, Iaragué 'come
morou a grande data nacional
de lOde Novembro.
Um programa cuidadosamente
elaborado, foi executado naque
la data, á risca, dele se desta
cando, em primeiro -Iogar, a

grande concentração escolar,
levada efeito frente ao Palacio
da Prefeitura Municipal.
Cerca de nove horas da ma-

..

nhã, presentes altas autoridades,
teve logar o hastearnento do
Pavilhão Nacional, ao som do
Hino Nacional, entoado por cer
ca de mil creanças dos estabe
lecimentos de ensino locais. A

seguir por alunes dos Grupos
Escolares, Abdon Batista, Di
vina Providencie e São Luiz,
foram declamadas entustastlcae
saudações á Bandeira Nacional,
declamações estas que conse

guiram arrancar prolongadas
palmas da numerosa assisten
ela que naquele local se com

primia.
Encerrando esta parte dos

festelos. usou da palavra, em

empolgante e entusiestlco dis
curso o sr. Professor João Ro
mario Moreira, culto Inspetor
de Ensino. T

S. S. discorrendo .sobre o

significado da data, enalteceu
as conquistas do Estado Novo
e a pessoa do seu inclito crea

dor o Presidente Getulio Vargas.
Entusiasticos aplausos coroa

ram as ultimas palavras do
orador.
Após, entoaram o hino ao

Chefe da Nação, desfilaram
garbosamente, pelas Fuas da·
cidade os colegiélis jaraguaen
ses.

Sessão Cívica no Clube Aimoré
A' noite realizou-se, nos sa·

Iões do Clube Aimoré, uma ses·

são civica em homenagem a

(Continua na ultima pagina)

fl MHrin�'a de fiuerra
.Homenageou o C�efe �H "aCHo
Associando-se as comemora-

, ções da data de lOde Novem
bro, a Mari,nha de Guerra ho
menageou O· Presidente GetuHo
Vargas, com umlauto banquete,
que teve logar no Palacio da
Marinha, na noite daquele dia.
'Com a presença das mais

altas autoridades civis e milita
res da Republica, foi servido o

banquete que teve él oferece-lo' p
Almirante Aristides Guilhen, ti
tular da Pasta da Marinha, que

.

proferiu eloquente oração.
•

O sr. Presidente da Republi
ca em se_,:uida,' em curtas e

incisivds palavras levantou ex

pressivo brinde aüs marujos
brasileiros.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Consolidação �as Leis
do Trabal ho Rua Mal. Floriano n. 152

Importante cura
•

de uma laríngite aguda.
JARAGUÁ

I Obtida com o uso de dois vi-
f Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças - Partos dros do PEITORAL DE ANGICO

EntrolJ em vigor na dia 18 Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas. Indutotermia - Bisturi PELOTENSE. Como atesta, expon-
,

.

eletrico . Electro.cauterizáção ' Raios Intra.vermelhos, e azuis. taneamente, o ilustre cidadão ]. A.
Está em vigor d-esde o dia Estado e das entidades para es- Penedo, de Bagé: Achando-me so-

lO do corrente a Consolidação tatais; írendo de laringite a mais de um

das Leis do Trabalho.
• d) aos servidores de autarquias B I d

.

t· C
- mês, que me provocava uma tos-

Pela sua importancia social e administrativas cujos empregados], anco. n us p1.a e OmepC1.0 se irracivel á noite, sem poder ex-

juridica O nosso codigo regula- estejam sujeitos a regime espe- de Santa Catapina S. A. pelir o catarro bronquitico, recorri
dor do trabalho e das obriga- cial de trabalho, em virtude de ao PEITORAL DE ANGICO PE-

ções entre patrões e operarios lei; ,

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00. LOTENSE, preparado do inteligen-
deve ser conhecido de todos os e) aos empregados das em-

J A R A G U A'
te tarmaceutico d.. Domingos da

interessados. presas de propriepade da União Agencia·: Silva Pinto, de Pelotas. Desde as

Um dispositivo novo e de Federal, quando por estas ou primeiras colheres que tomei ces-

grande importancia é o do ·ar pelos Estados administra das Rua CeI. Emilio Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Telegr. « I N C O »

I
sou a tosse como por encanto_,

tigo 13, que abaixo publicamos salvo em se tratando daquelas Matriz: I T A J A f promovendo 'a expetoração com

e que trata da obrigatoriedade cuja propriedade ou administra- facilidade: assim é que com uso de

da carteira profissional. ção résultern de circunstâncias FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, .Florianopolis, Joinville, Lages e Rio dois vidros' acho-me completamen-
Iremos publicando, a medida transitórias. do Sul AGENCIAS �M: J araguá, Caçador, Cresciuma, Luguna, Cru te curado restabelecendo-me igual-

do espaço disponivel, os artigos Parágrafo único. Excetuam-se zeiro Matra, Perdizes, Rio do Peixe, São Francisco, Tubarão e Porto mente as forças, já um pouco
de maior interesse geral. da obngatoriedade as profissões .União. SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Hamo.iia, São Joaquim. e Tijucas. esmorecidas pela pertinacia do in-

Art. 2:- Considera-se empre- cujos regulamentos' cogit�tn da ESCRITORIOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió e Urussanga. EM INSTA.- cómodo: portanto cumpro -um de .

gador, a empresa, individual ou expedição de carteira especial çÁo: Canoinhas, Orleans, Salto' Grande, Rio Negrinho e Araranguá, ver de �ratiJão, publicando estas

coletiv�, qu�, assumin90. os ris-. propria., ",
Faz todas as operações bancarias no Paiz, puuc�s linhas, que servirã,o ao

co.s ca aÍ1vld�de eC?�OmICa, ad- .

Art, �3. E adota�a no t�TT1�O- como cobranças, descontos e caução de titulos de exportação mesmo tempo de conselho a hu

mlt�, assalaria e dtrt�e a pres- TIO nacional a carteira pr.oftsslo- e outras operações de credito; passes 'para -as principais pra- man�dade s?tredora, usand? des�e
taçao pessoal de se.r�lços.. nal, para as pessoas .1T'�IO�es de

.
.

ças do Paiz, mediante taxas modicas. precIOso peitoral, se,m duvida hoje
Paragrafo 1. Equ:para�-se ao dezoito anos, se� d�stm7�0 de ABONA EM e 'CORRENTES OS SEGUIl'ITES JUROS

') t?elhor qu.e con�e�o p�ra.�o"
empregador, para os eleitos ex- sexo, e que sera obrigatória pa-

/ léstias do perto e vias respiratortas;
clusivos da relação de emprego, ra o exercicio de qualquer em- A disposição sem aviso, com retiradas livres. para e posso com segurança afiançar a

os profissionais liberais, as ins-: prego ou prestação de serviços quaisquer importancias '20/0 pureza. de su» preparaçãn por re-

tituições de beneficiência, as as- renumerados.
.

Com avise previo (retiradas diarias até 1.000,00) 3 % conhecer a sua benéfica acção no

sociações recreativas ou outras Paràgrafo único. Ao I)eparta- Depósitos Populares Limitados (até 10 mil cruzei- organismo animal sem perturbação
instituições sem fins lucrativos, mento Nacional do Trabalho, ros) depósitos iniciais a partir de 20,00 sub- das vias abdominais, como não su-

que admitirem trabalhadores co- em coordenação com a divisão sequentes a partir de 5,00 4 % cede com muitos outros calmantes

mo empregados, do Material do Departamento de. Prazo fixo de 6 meses 50//0 que conheço =r:» Bagé J. A.

Paragrafo 2. Sempre que uma Administração incumbe a expe- I'ra7.0 fixo de 1 ano .

.

6 o o PENEDO.
ou mais empresas tendo embo- dição e controle de todo o ma- Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente Confirmo este atestado: Dr. E.

ra, �ad.a ,uma d�la�, perso�alida teri.al necesàrio �o prep�r� c A economia é a base da prosperidade .F.erieira de Araujo (Firma reconhe-

de ' juridlca propna, estiverem emissão das carteiras profissie- cida)
sob a' direção, controle ou ado nais .

' Deposite as suas economias no Licença nv, 5' I de 26 de Março
'"

ministração de outra, constituin- Art. 14. A Carteira profissie- BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A. de I906.
do -grupo industrial, comercial nal será processada nos termos H O R A R I O: � Das 9.30 ás 11.30 e das 14 ás 15 Depósito geral: . iABORATORIO
ou de qualquer outra atividade fixados no presente capitulo e Sabados: Das 9 ás 11,(10. PEITORAL DE ANGICO PELCF

econômica, serão, para os efei- emitida, no Distrito Federal, pe TEN";E - Pelotas - R. G. do Sul

tos da relação de emprego, so- lo Departamento Nacional do Vende-se em toda a parte .. )

. � ......................��������
lidariamente responsáveis a em-I Trabalho, e· nos Estados e no

presa principal e cadaurns das Territörio do Acre, pelas Dele- PETROLINA MINANCORA
subordir:adas . gacias Region is do Ministério
Art.;3: Considera-se ernpre- do Trabalho, Industria e Comer

gado toda pessoa fisica que pres- cio, ou pelas repartições estadu
tar serviços de natureza não ais autorizadas em virtude de
eventual a empregador, sob a lei.
dependência deste e mediante Art. 15. A emissão das car-

salário. teirras far se á a pedido dos in-

Parágraro unico Não haverá teressados, dirigido ao Departa
distinções relativas, á espécie de mento Nacional do Trabalho, no
emprego e à condição de tra Distrito Federal, e aos delega
balhador,' nem entre o trabalho dos .regionais: do Trabalho, ou ._..,.."......_..,.."......_.,.",.....,.........._....�._..,..".....�._..,.."......_..,.."..... ................_..,..".....--

intelectual, técnico e manual. repartições autorizadas em vir-
Art. 5: A todo trabalho de tude de lei, nos Esta :los e Ter

igual valor corresponderá salário I ritório do Acre perante os quais
igual, sem distinção de sexo. comparecerão pessoalmente, pa-
Art 7: Os preceitos constan- ra prestar as declarações neces

tes da presente Consolidação, särlas.
salvo quando for, em cada caso,
expressamente determinado em

contrário, não se aplicam:
.
a) aos empregados domésticos,

assim considerados, de um mo

do geral, os que prestam servi

ços ·de natureza não econômica
á pessoa ou à familia no âbito
residencial destas;
b) aos trabalhadores rurais,

assim considerados aqueles que,
exercendo funções diretamente

ligadas á agriculturà e á pecuá
ria, não sejam empregados em

atividades que, pelos metodos
de execl:lção dos respectivos tra
balhos ou pela finalidade de
suas operações, se ,classifiquem
com industriais Ou comerciais;
c) aos servidores publicos do

Dr. Wal�elniro Mazurec�en - Coso �e Soú�e

- o Tonico Capilar por Exelencia -

Destina-se a II\anter uma higiene perfeita do ôouro cabe
ludo e embelesamento dos cabelos

Evita a QUÉDÀ DOS CABELOS e destroi a caspa, pol' mais
rebelde que seja. É um REMÉDIO soberano contra
toda e qualquer EFEQÃO DO COURO CABELUDO.

Sobremesa deliciosa
Rica 'de Vitaminas

- Em todas as Farrnacias, Drogarias e Perfumarias -

PRODUTO DOS LABORATORIOS MJNANCORA JOINVILLE

PAPEL CREPON

de todos as côres na

TIPOGRAFIA AVENIDA

dESPERTE -Il BILIS
DO SEU flGIDO

-=--------

50 •

E SaltarA da Cama DIsposto para TudD

Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de bílis. Se a bilis não
COITe livremente, os alimentos não
são digeridos e apodrecem. Os gáses
incham o estômago.Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-se abatido
e como que envene�ado. Tudo é
amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não toca

rá a causa.Neste caso,1SPUulas Carter
, são extraordinariamente eficazes.Fa

zem correr esse litro de bilis e voâ
sente-se disposto pa! a tudo, São sua
ves e, contudo, especialmente indi

_cadas para fazer " bilis correr livre
,mente. Peça as Pílulas Cartel'. Não
aceite outro produto. Preço: •. r $ 3.00

• I

.

Prefiram a farinha fabricada pejo
I J I ILlE

•
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Sem grande siderurgia não existe
\

industria não se compreende uma

nação industrial, sem

potencia militar.
r

CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 Telefone N. 39

Rumo social
•

e economlco
ANO XXV JARAGUÁ SÁBADO, 13 DE NOVEMBRO DE 1945 doSTA. CATARINA - N. 1.198 Um discurso

Rei
vina Providencia", da insta

lação do Hospital São José
e do belo edificio da Casa
Paroquial.
O novo edifício, Salão Cris

to Rei, cujo clichê hoje pu
blicamos, será de grandes
finalidades, servindo não so

mente para reuniões das

agremiações religiosas, como

para festas cívicas, escolares,
e beneficientes, teatro, cine
ma educativo (escolar) e de
centro de pregação nos retiros
espir-ituais
Medirá 20 metros de frente

por 32 de fundo. Na parte
, terrea, alem de uma sala de

refeições, um bar e eosinha,
mais um espaçoso salão' de
400 m 2. para festas.

Na parte superior, alem de
dormitórios, haverá a sala para
reuniões, uma biblioteca po
pular e um vasto salão com

assentos para 650 espetadores.
Auxiliemos o P. Alberto,

que já se tornou um beneme

rito -para nosso município.

snr . Ministro da Fazenda

.

Salão 'Crislo
modo que a nossa Pátria es

creva, na história do Mundo,
um capitulo da conciljação das

classes, baseado em fundamen

tos sociais. Para isso a eco

nomia deve ser dirigida de ma

neira a atender os interesses

da comunidade, se deselamos
evitar que seu desenvolvimento

e a sua expansão ee processem
de modo a beneficiar determi

nados grupos ou fortalecer de

terminadas unidades regio
nais, com preiuízo das massas

e do equilibrio federativo do

paiz.
Desde que a riqueza se de

senvolva com espirito de justi
ça, evitando-se o predomi�io
de grupos ou zonas, proporcio
nando-se capacidade aquisitiva
a todos os brasileiros, seremos

uma força e um exemplo - uma

força de homogeneidade e um

exemplo de justiça - em meio

de um mundo tumultuado pe

los tnreresses, pelo choque de

preocupações nacionalistas, pe
las ambições de imperialismo
que negam a determinados po
vos a liberdade que reivindi

cam para si mesmo.

Em recente discurso proferi
do em São Paulo, quando na

Faculdade de Ciencias Econo

micas lhe foi entregue o titulo

JVlais uma iniciativa do operoso Vigario da, Paroquia de "Doutor Honoris Causa", o

snr, Artur de Souza Costa, M��
nlstro da Fazenda, proferiu im

portante discurso expressando
o pensamento oficial com refe
rencia ao rumo social-econo
mico do paiz.

.

Referiu-se S. Excia, a gran
de Industrie, da qual a "side

rurgia representa a ossatura, o

esqueleto, a espinha dorsal. Sem

grande siderurgia não existe

nação industrial, sern industria

não se compreende uma poten
cia militar"
Fechou S. Excia seu discur

so com as seguintes palavras:
Sendo exato que a vida hu

mana assenta no principio da

desigualdade, isso não liberta
o Estado do dever de procurar
atenuar os efeitos dessa dificul
dade.
A luta contra o predominio

dos monopólios e dos privi
légios tem de temperar a ver

dadeira democracia, capacitan
do-a pare o desempenho das
melhores tarefes que a própria
evolução da vi.da moderna im

põe aos responsavels pela ges
tão dos Interesses coletivos.

Urge que se ofereçam corre

tivos eficazes contra todas as

formas de exploração que o li

vre jogo das forças naturals
,

determína, sujeitando os mais

fracos á escravidão econômica

imposta pelos mais forres. Não
há dúvida que a mola real
comercio é a iniciativa privada
-rnes isso não exclue o princi
pio de que a liberdade de ini

ciativa envolve responsablllda
des de ordem coletiva.
Devemos envidar todos os

esforços no sentido de que o

Brasil se organize de maneira

a acompanhar a evolução dos
acontecimentos, não diremos

incorporando-se possivelmente,
ao-rumo desses acontecimentos,
mas a eles se ajustando com

inteligência, sern necessidade
de adaptações violentas ou im

provlsadas.
Dentro desta ordem de idéias,

I
devem ser' atribuidos a todos
os brasileiros os meios que
possibilitem a cada um atingir,
o mais rapidamente possivel,
a plenitude do seu destino, de

ORDEM DO DIA

A festa qua domingo passa-I É que, o rev. Padre Ido teve lugar no pateo do lo- Alberto, vem de ter mais uma

cal onde vai ser construido o arrojada iniciativa, para do
novo salão paroquial, fOI bem tar a nossa bela cidade d«
uma demonstração do quanto mais um magestoso predio.
a população apoia as inicia- Ja lhe devemos a remode-
tivas do nosso dinamico Vi- lação do Grupo Escolar "São
gario. I Luiz" do Grupo Escolar "Di-

'N21({]) lliI21 verá Curiosidades

lI}) ilV ((J)rcn ((J)

Il'I1Iportantes
Inaugurações

DR. flRMIHI� IßUHRf8

Como ja e do domínio publi
co o Congresso Juridico Nacio
nal havia sugerido ao Governo
da Republica a instituição do
divorcio no Brasil.
Agora, o sr. Presidente da

Republica, acaba de aprovar a

fundamentada exposição de mo

tivos feita pelo sr. Marcondes
Filho, titular da pasta da Justiça
combatendo o projeto e pedindo
o seu arquivamento.

O sr. Presidente' da Republi
ca 'acaba de aprovar as , razões
do sr Mir.istro e mandar arqui
var o projeto.
Portanto, desta vez, nada fei

to com o divorcio.

Em Dezembro de 1942 um

milhão de pessoas se ocupavam
na industria de aviação.
Uns 120 mil voluntarios na

maioria mulheres, se ocupam da

manutenção de 3.96� institutos
e cantinas para as forças de S
Magestade na Grã Bretanha e

118 no extrangeiro.
Na Inglaterra são impostas

multas que montam até 100 li
bras às pessoas que queimam
papel. O emprego do papel co-Imo invólucros é vedado pela
lei. Todo o papel usado é re

colhido para ser renovado
Os soldados e oficiais da Es

cöcia tem sido os mais conde
corados nessa guerra A media
e de IS/, de condecorados

Blumenau receberá [no dia 16
a visita do exmo. sr. Interventor
Federal que ali vai inaugurar o

Serviço de abastecimento de agua,
as novas obras do Grupo Esco
lar e presenciará a colocação' da
pedra fundamental do Hospital
Municipal.

.

Em Itajaí, no dia 14 S. Excia.
presidirà o lançamento da pedra
fundamental do Grupo Escolar
de Penha e do Posto de Pueri
cultura, inaugurando o novo

edificio do Correio e o aparelho
àe Raio X do Hospital.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Especialista em doenças rios

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

e GARGANTA.
Consultorio modernamente ins
talado em ca rater permanente

na cidade de Blumenau.

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1393
(defronte ao Hot61 Cruzeiro)

OPERAÇÕES NOS HOSPITAIS

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos fol descoberto um remédio
de componentes vegetais, que permite fazer um
tratamento com ótimos resultados das hemor
roidas e varizes. 'HEMO - VIRTUS é o nome

dêsse remédio que, para hemorroidas internas
e VARIZES, deve set_ tomado na dose de três
colheres de chá por dia. 'Para as hemorroídos
externas, usa-se o H E MO-
VIRTUS, pomada, Comece hoje Jmesmo e leia com atenção o tra-
lamento na bula. Não encontran-
do na sua farmácia, peça-o ao

Depositario:CAIXA P. 1874 (UM
OITO-SETE-QUATRO). S. Paulo,

PAPEL CREPON

de todos as côres na

TIPOGRAFIA AVENIDA

Ernpreza de Transpor
tes Frenzel S. A.

- .Jaraguä -

CONVOCAÇÃO DE ASSEM

BLÉIA GERAL EXTRAOR

DINARIA

Pelo presente ficam oonvo

cados os - senhores acionistas

desta Empreza para compare
cerem á assembléia geral ex
traordinaria a realizar-se no

dia 20 de Novembro de 1943,
ás 14 horas, na residencia do

acionista snr. Germano Enke,
rua Epitacio Pessoa n. 242,
nesta cidade, para delibera

rem sobre a seguinte ..

Assuntos diverso.s de inte

resse social.

Ja'raguá, 26 de Outubro, 1943
•

Empreza de Transportes Fren-

zel, S A. - pp REINOLDO

RAU, H. SCHINZEL, Diretor
Presidente.

,

'

{?::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\l

te s s m a illl n
:FERRARIA,

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SIGAS a••••I".& ••�A AIlABeS

Rua Mar,echal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á-
:�

;.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�l'

INDO A ,JOINVILLE

Não esqueça' de visitar a

CASA PIEPER

A Oasa das novidades para homens.

RUA DO PRINCIPE

FRACOS E ANEMICOS I

Tomem.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

IDlpregaM .. biIt ..:

Tos•••
Resfriado.
BronqUite.
Escrofulo,.

Convalesc.nça�
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDIl.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o "Gorreio" nos
HH

!Iii DR. SADALLA AMIN mi
Notíctérlo i:.I:I:I:

CONJUNTO DB ::A::�;�Sc:�:�:�o:, p�N���ÁNOS
BSTADOS

UI
«RUA GBRONYMO COBLHO, 42» (ANTIGO HOTEL WBIS)

I

::::

Segundo soubemos. o Cru- I1I1 - .Joinville - iii!
A data de 15 de Novembro darnenre como seria do agrado

zeiro de Iolnville jogará no dia
;;\;i;i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiííiiiiii�iiiiiiii__

é das maís jubilósas pera o de outros, . porque a isso se
21 do corrente nesta cidade, á

,
.

esporte local. E' que se come- opunham a sua maneira de convite da S. D. Am�rica. "

rnora o quarto ano de funda- pensar e as diretrizes de pura'. Fala-se que �orettI voltara êI

I ção da Associação Atlética Bra- esportivldade que se traçara. integrer o grermo do sr. Sprung, O doutor Ary Pereira Olivei- O doutor Ary Pereira Olivei-

síl.agremlação que desde o seu
devendo reaparecer centra o

ra. juiz de Direito -da Comarca ra, juiz de Direito da Comarca

aparecimento conseguiu irnpôr-
Ainda agora, quando se Ius- Dom Pedro. de Jaraguá, Estado de Santa Ca- de laraguà, Estado de Santa

se mercê da sábia orientação
tificaria uma série infindavel de O Guarany E. C. desta cída-

tarina, Brasil, na forma da Lei, Catarina, Brasil, na forma da

que soube imprimir-lhe todas festelos, a A. A .. Brdasil far,á de, jogtando dOCmintg? em Harn: etc. lei, etc.
,

as suas diretorias. Inaugurar. em sua mo esta se- sa con ra o a annense, -OI
F a ç o s a Q é r aos que o FAZ SABER aos

_ que o pre-

'Os quatro anos de existência de social, uma bem organízeda derrotado pela contagem de
presente edital de citação, com sente edital de citação, com .0

do glorioso "alví-aníl", rêpre- bibliotéca, cerimonia esta, que 4 a 2. o prazo de trinta (30) dias vi- prazo de trinta dias virem, ou

sentam um periodo de trabalho realisaré na intimidade, porque O Gremio Olimpico, anexo
rem, ou dele conhecimento ti dele conhecimento tiverem ou

intenso, todo ele dedicado a
é fruto tão somente, da capa- á A. A. Brasil, fará realleer um

verem ou interessar possa, que interessar possa, que, estàndo

grandeza do esporte local. A cidade de trabalho e da renací- grandioso baile no salão Buhr, estando se procedendo a uma se procedendo a uma ação exe

A. A. Brasil é desees
/

nucleos dade irnpar, de uma pleiade de na data de 25 de dezembro.
ação executiva fiscal, em que cutiva fiscal em que é exequen

que trabalham com o propósi- jovens, que desassornbraderrren- A S. D. America, seguirá aín- é exeqüente a Fazenda Estadual te a Fazenda Municipal, digo,

to de praticar o esporte. Sem te se colocaram na vanguarda da esre mês pera São Bento,
e executado JULIO DEMAR Fazenda Estadual e executado

procurar uma evidencia falsa des�a notavel organização es- á con�ite ct:o Bandeirantes.
. CHI, e havendo o Oficial de Plácido Demarchi, e havendo 0, .

ou uma notoridade que não portíva. � dlreto�1d da A. A. Brasil, justiça certificado não haver en- Oficial de justiça certificado

merecesse, o grernio Guilherme A esses jovens hipotecamos
esta orgenlsando uma gr?nde contrado o devedor julio De- não haver encontrado o 'devedor

Schwanke, destacou-se muitas a nossa inteira solidariedade,
caravana que ac�mpanhara ?� rnarchi, .chama-o e cito-o a com- Placido Dernarchi cita e chama

vezes, quando o mérito das porque. êles deram ao esporte quad�os de futebol,' no dom In
parecer ou fazer-se representar o a comparecer ou fazer-se re

suas
Avit.órias jus!ificou .

essa local, essa segurênça e certeza AO dia 21 do corrente, pare neste Juizo dentro do prazo de presentar, dentro do prazo de

preferência, mas nao contínua-] dos seus destinos. aÖs� lér d ß I B
trinta dias para falar aos ter- trinta dias, para falar aos ter

dei te e â S - �anta, A
an-

mos de dita ação, e apresentar mos de dita - ação e apresentar

ri�I�a�e��a �ida��, j:np�d�ra;e� a de�eza que tiver, sob pena de a defeza que tiver, sob pena de

flli
- .

t L J D revelia. E para que chegue a revelia. E para que chegue ao

sua I iaçao jun o a . ..

ti
.

h' t d t h' t d t d s s� pas
Está sendo ancíösarnenre es-

no reta ao con ecimen o e o: con ecimen o e o o, �
-

perado . o resultado Idas eleições des, se pas�ou � presente edi- sou o presente edital que ser"

na A. A Brasil no dia 19 do tal que sera. aftxado no lugar afixado ás portas do Forum, no

fI t
. de costume, as portas do Fo- lugar de costume, e publicado

uen e.
rum, e publicado pelo 'Diario pelo "Diario Oficial" do Esta-

• Oficial" do Estado e "Correio do e "Correio do Povo,' que se

do Povo", que se edita nesta edita nesta cidade. Dado e pas

cidade. Dado e passado nesta sado nesta cidade de jaraguá,
cidade de jaragu ,) aos dezesseis aos dezesseis dÜ1S do mes de

dias do mês de outubro de mil Outubro de mil novecentos e

novecentos e quarenta e tres. - quarenta e tres.-Eu, N.ey Fr�
Eu Ney Franco escrivão o co, escrivão o .subsc.rev.1. (ass.l
subscrevi. . (assinado) - Ary I nado) Ary Pereira Oliveira -JU1�
Pereira Oliveira - juiz de Di- de direito da Comarca".-Esta

reito da Comarca". - Está con- conforme o original, do que

forme o qrtginal, do que dou fé dou fé.

jaraguá, 16 de Outubro de 19t3. jaraguá, 16 de Outubro de 1943.

- O escrlvão: NEY FR r\ NCO. -O Escrivão: NEY FRANCO

Esportes
CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGÀNTA DO

Um.a data festiva para o

esporte jaraguaense I

No jogo de. domingo, o AQQOmhlO,'a noral nrrtl_Gremio triunfou por 2 a O HoOu U u Uu U U
As ultimas apresentações da

A. A. Brasil muito deixaram á
desejar e si a vitória do Gre
mio de Ioínville, domingo ulti
mo fosse maís convincênte,
c1assificariamos a derrote do
"alvi-anll" como humilhante. Po
rêrn, como o Gremio venceu,
tambem a A. A. Brasil poderia
ter vencido, os dois' tentos que
dicidiram o prélio de domingo
no campo da A. A. Brasil, fo
ram obra méramente do acaso,

poísque o primeiro ponto dos
visitantes foi marcado em visí
vel impedimento, enquanto que
o segundo se deve a uma le
menravel falha da zaga local.

. A peleja em apreço, não apre
sentou o que dela se esperava.
A equipe comandada porMahn

ke, esteve a pique de vencer,

porêrn a "chance" foi favoravel
aos visitantes. Ambos os qua
dros porêrn tiveram um desem

penho fraquissimo.
Na preliminar, o "onze" se

cundario do "alvi-anil", venceu
com autoridade pela contagem
de 4 a 2.

ANGELO PIAZERA
1. Secretário

nária
2a. Convocação

A ASSOCIAÇÃO ATLÉTI
CA BRASIL, por determinação
de sua atual Diretoria, convoca
todos os associados pera a As
sembléia Geral Ordinária, a re

alisar-se no dia 19 do correu

te mez, ás 20 horas, em sua

séde social, pera :

1.) - Relatorio do Presidente;
2.) - Eleição da nova Diretoria

5.) - Prestação de Contas;
4.) - Discutir outros assuntos

que virão aparecer.

Iaragué, 8 de Novembro de
1945.

ANTES
de n-andar tazer o seu terno, pro
cure 'AS MODAS GUASPAr\I"

- Intormações com o agente -

R ua Mal. Deodoro, 2 I o . ) arauguá

SOBREMESA GOSTOSA ALIMENTICIA & DE PREÇO POPULAR.

EXPERIMEMTEM

Artur Müller, Escrivão e Oficial do

Registo Civil do 1°. Distrito da Co

marca de Jaraguá, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz saber que compareceram no

cartório exibindo os documentos exigi
dos pela lei afim de se habilitarem

para casar-se:

EDITAL N°. 1189

HENRIQUE GUILHERME JO:-.lCK e

BERTA.foFAU.

Ele, brasileiro, solteire, pedreiro, na,§�
cido em JoinviIle, aos vinte e cinco <fé

Agosto do ano de mil novecentos e

cinco, domiciliado e residente na cidade

de Joiville, sendo filhoJegitimo de João
Jonck e de Ana Sofia "[onck

Ela, brasileira, solteira, domestica,
nascida em Jaraguá, aos quinze de

Outubro do ano de mil novecentos e

dezoito, domiciliada e residente em

este distrito, em Estrada Jaraguá, sen

do filha legitima de Ernesto Pfau e de

Luiza Pfau.
Jaraguá 6 de Novembro de 1943.

EDITAL N°. 1190.

Preténdem se casar em Bananal,
nicipio de JoinviIe: /

BEIUOLDO BRUNS e EDITH FRÖH
LICH.

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
nasceu em Jaraguá em vinte de Agos
to de mil novecentos e dezeseis, domi
ciliado e residente neste distrito, sendo
filho legitimo de Ernesto Bruns e de

Ema Hort.
Ela" brasileira, solteira, domestica

nasceu em Bananal, municipio de Join
vile em oito de fevereiro de mil nove

centos e vinte e dois, domiciliada e

residente no municipio de Joinvile em

Estrada Bananal, sendo filha legitima
de Ervino Fröhlich e de Helena Friede

mann.

Jaraguá, 9 de novembro de 1943.

E para que chegue ao conhecimento

,
de todos mandei o presente edital que
será publicado pela imprensa em Car

tório onde será afixado durante 15

dias.
Si alguem sonber de algum impedi

mento, acuse-o parlJ, os fins leg,ais.
ARTUR MÜLLER, Escrivão

VDRIZES
EM SENHORIS
Novo Tratamento sem Operação
Após longos estudos foi descoberto UM

medicamento vegetal paro o tratamen

to com ótimos resultados d. varizes,
que prejudicam a circulação venosa.

Esta medicação, na dose de três colhe
res das de chá ao dia, em água açuca.

roda, restitue às pernas o seu estado
normal e a belesa estética. Em Idêntica

dose deb'elo os males causados pelos
mamilos hemoidário$ internos e externos,
inclusive os que sangram. Não encontran
do nas farmócias ou drogarias, peça dire
tamente ao depositário, ex. POSTAL 18704
(um·oito-sete·quotro) São Paulo.

HEMO � VIRTUS (líquidO)

Edital Edital

QR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

•

Escritorio; Av. Qetulio Vargas, 160 Telefone, 34

Residencia : Mal. Decdoro da' Fonseca, 815

A S. O. AméricaCavalheiro
mu-

comunica a seus associados'

que (-Hn ASRPrnbleia geral rea'
lizada em 8/11/43, foi modifi

cada a dir8toria da sflguinte
fonr.a:

�===========� Supremo Presidente: Vitor
Emmendoerfer. Presidente:

Edmundo Emmendoerfer 1-.

Ulndústria de Madeiras Secretário: Alfredo Stahl 2°.

Janssen S/A." 'secret.ario: Francisco E. Pereira

1°. Tesoureiro: Felix Anders

AVISO AOS SUBSCRITORES

120.
tesollreiro: Amando Emen-

_ . doerfer. Conselho Fiscal:
Pelo presente sao c(;mvldados Arthul' Emmendoerfer, Ange

os
_

senhores
.
subscrJtor�s. de

110 Beneta. Francisco Modtock.

açoes da S?cledade Anomma,

I
Diretor Esportivo: Augusto

supra menclOnad.a, para a se- Souza. Trenador: João Kirila.
gunda assembleia geral que Orador: Leocadio Silva.
terá por fim o exame, discus- ALFREDO STAHL
são e aprovação do laudo de Secretário

avaliação dos bens e direitos

�om que, algu'IlS subscritores

pretendem realizar e integrali- Atos de resistência na estrada de ferro

zar o capital subscrito na for

mação da Sociedade, cuta as

sembleia deverá ter lugar no

dia 27 (vinte e sete) de novem

bro corren'te, pelas 10 (dez) ho
ras, nesta cidade; no· escritório
da firma Janssen & Cia., á Ave
nida Getúlio Vargas, n. 184.

Jaraguá, 11 de novembro de
1945.

Quer�is um terno bem teito?

En�ão prpcurae o ag�nte das
, "MODAS GUASPARI"

Rua Mal Deodoro,2Io - Taraguá

Nova York, novemblo - (Intel
alido) - Ern uma só nuite :lois

patriotas agindo em duas estações
da provincia de Luxemburgo (ehe
llois Latour e 8ertrix) imobilizaram
190 vagões, cortando com navalha·

os car'os d� borracha dos 1r<:>ios

Wes_tinghouse.
Os pAriotas cortam agora estes

canos no sentido do complimento,
para impossibilitar gualquer con

serto.
Leopoldo Janssen.
Incorporador

1
I

Instituto Rocha Loures
Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos, nariz e garganta

Dispõe de aparelhos os mais mordemos

para exame de sua espeêialidade.

Rua do Principe. Fqee, ,34. )OINVILLERichlin.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e-. Codigo de Caça O Brasil
As novas disposições sobre�sse �sporte teve em

O decreto-lei n. 5. 894, de 20 caçar, sendo necessaría uma para
Paulo de Campos Moura - (Presí- nações civilisadas. Na impossi- De ordem do sr. Cole-

de-Outubro deste ano. regula- transitar com a arma e concedi- dente do Centro de Expansão bilidade de todos os chefes de tor, torno publico que no

mentou em todo o palz a caça, da pela Policia civil, e outra Cultural) . governo estarem presentes a es- corrente mez de Novem-

seja por esporte ou profissio- para o exercicio da caça, con-
O contacto permanente e o ses encontros, foram eles repre b d t C

natismo. cedidas pela-s repartições autori- encontro. constante dos. chefes sentados
. pelos conferencistas ro, arreca a -se nes a 0-

Sendo assunto de interesse sadas, rnediante apresentação da civis e militares aliados têm se que assim, assumem o papel de letoria, '0 imposto acima.

geral, resumimos aqui os prin- primeira.
convertido em résultados auspi- verdadeiros delegados da civili- referente ao 2'. semestre

cipais dispositivos da lei O
ciosos para a luta pela qual . se sação humana. Dest'a forma, o do presente exercicio.

Observadas as dlsposições do
capitulo VJ trata do comer- empenha a humanidade inteira. Brasil não esteve ausente de tão O

Codigo a caça pode ser exercida
cio e industria, estipulando que O ines-�otavel Primeiro ministro importantes resoluções. O ,Brasil

s contribuintes que

t d terri
ninguem

.

poderá comerciar com Churchill, presente em todos os ,e
_

os brasileiros acompanham deixarem de pagar no pra-
em o o o erntorio nacional couros peles, borboletas e ou- t d' I. f id derã
sendo necessario o consentimen-

se ores. a. guerra e promotor com o mais vivo e especial in- so re eri o, po erao sa-

tros insetos ornamentals sem das mais Importantes decisões teresse o desenvolvimento desses tI'sfazel-o no mez de Da-
to expresso ou tacito dos pro- previa licença e de acordo com d

'. .

. -

prietarios das terras 1).ara que C
essa guerra, Juntamente com conclaves q.ue se referem tão zernbro proxirno com a

o que estjpula o odigo de R lt
.-:;

ela seja exercida e11\ proprieda- C
'

ooseve e outros expoentes destacadamente as nossas aspi- multa de 20.1", findo' o
de particular.

aça. �as \ açõe� Unidas tem conso- rações sociais potiticas e cultu-

O capitulo primeiro do Codi- Entre as prohibiçöes estão o lidado a situação das dernocra- rais, E a posição do Brasil é qual I serão extraídas as

go estabelece que é proibido comercio de couros e peles de cl�s de'�órma espantosa, a des- de singular importancia, pois, certidões de dividas para

caçar durante sete mezes, nos
animais raros ou protegidas es- pelt� de inumeraveis obstaculos quando os aliados decidem' or- ter Iogar a cobrança exe-

quais 'ninguern poderá transitar pecialmente de anta, de cervo 'e surgl�os dentr(\� das mais varia- dens de guerra e de economia 'cutiva."· ,

com arma de caça, exepto o
de lobo, bem como as nútrias, das circunstancias As conf .ren- tomam em conta o auxilio eco

proprietario rural, dentro de sua' (ratão do banhado) lontras, pri- cias realisadas tornar-se-ão hls- nomico, militar e politico que lhes

propriedade e para defeza de ranhas e outros que não prove- tbrica� t' imort�is, tão funda- dão os brasileiros e, sem o qual
suas lavouras e criações,

nham de criadeiros de animais ment�ls tem s!do, os assuntos o destino da conflagração sofre

É proibido caçar animais silvestres. debatidos e resolvidos, A con- ria outros panoramas. O Brasil

uteis va agricultura, os pombos À fiscaltsação dos dispositivos ferencia do Atlantico, a de Que- esteve pois, ativamente em Mos-

correios, os passaros e aves legais compete as autoridades bec, a de Casa Blanca, a de cou, visto que as decisões ai HELEODORO BORGES
ornamentais ou de pequeno federais, estaduais e municipais, Moscou, são monumentos que tomadas roram baseadas na SUd

lporte e as especies raras, exep- inclusive a policia civil. se perpetuarão no curso dos se- colaboração incondicional coJ!l Escrivão

tuando se os que forem nocivos As infrações, que constituem
culos futuros, Versando sobre as Nações Unidas.

a agricultura
o direito da vida, o direito dr,

" contravenção, estão sujeitas a liberdade, o direito da justiça e
-------------------------.....-

Não ser- concedida licença I d C $ 2 '

O 2 000 00
\.

profissional para caça de aves,
rnu ia e r II, Ja, , .

o direito do proprio direito dos Adolt" Hermann SchnItze'
Somente os maiores de 18 povos e tratando do cancelarnen-

anos poderão caçar,
to definitivo da 'Ordem universal

ViS���, éaS;::Feii�:: �u���� C�: ;::;-�»i ;;�:] �:s��-t�c� a�uteo�:�:to�fatat�;���
doques, veneno, ou armadilhas E UM'" OOe:NC'" ........VISSIM... conferencias interpretarn. o pen ,

nem com armas de repetíção a �kl:o :E:;��S: ::;:. �o�"'.; sarnento unanime de todas as' Rua Rio Branco. 964

baJa de calibre superior a 22, ��N���É��;��...����.:;:.;
nem dentro das 'zonas urbana, USE o

suburbanas, e riuma faixa de
um quilometro de cada leito
das vias ierreas e rodovias pu
blicas

.

Tambem é proibida a apanha
e destruição de ninhos, escon

derijos naturais, ovo� e filhotes
de animais silvestres

O capitulo II estipula que as

sociedades de 'caça e as de tiro
ao vôo terão no minimo 15 só
cios contribuintes e só funcio
narão validamente depois de ad

quirirem personalidade [ur idica
No capitulo IV são tratadas

as exigencias das licenças para

Ao SiFILIS SE APRESENTA SOS

INÚMERA. FORMAS. TAIS COMO:

"EUM"'TíSMO ,
o!.....

tambem es
-MOSCOU

FABRIOA DE -�MOVEIS

Do mals simples ao mais fino acabamento

.1 araguá

Editíll

ESCRÓFULA8
ESPINHAS

FiSTU,LAJI t'

ÚLeIER""

ECZEMU

FERID....

DARTROS

MANCHA.

IJDposto territorial

Coletoria Estadual de
I

Jaraguá, 1, de Novembro
de 1943.

I

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ II "'NOS

\lENDE-SE EM TÔD... .. ... RTE ..

EM GERAL

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

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

INDU1TRIL\ ßRAfllEIRL\

INt>USTRIA DE CALÇADOS
GOSCH IRMÃO'S S. A. \ .

Jl\RL\GUL.\ � fL\NTL\ CL\TL\RINL\ I

��&:Gt,.""y,,,��.
:g.f!iWJ]4t.f*g."I$.J!z�����1

I j

.

.

Matriz ·

I

Florianopolis
.

'

Oaixa Postal, 1 e 2

FILIAIS:

,TU:BARÃO� �IU[JZEIRO� LAGES� .JfOINVILLE�
LAGUNA, BLUMENAU E SÄO FRAN�IS�O

Importadores - f1taaadistos I---------;.....__--

Cure seus males e poupe
seu bom (linheiro com

prando na
) .

'farmacia Nova
de nOBER'fO II. HORST

.a que dispõe de maior
sortimonto na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 " JARAGU4
............................................................
..... �

�-- - .

a1lÍ II) a is.

É a pomada ideal CURA
TODAS AS FERIDAS,
tanto humanas como de

Ferragens - Louças - Fazendas - Produtos Quimicos e IÓf-Dl'
COMPRAMOS DE DIVERSAS QUALIDADES

lrRAmraJl e•• "
"-

§�(CnlEill)A]))IE nGlUj�§§l(r ]L1[l[))Ao

Fabrica de Pregos - Estaleiro

Secção de Despachos - Navegação.

Endereço telegrafico: 'oI�HOEPCKE"

RIBEIRÃO MOLHA J A R A G, U Á
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DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,. DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
lndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Intr« Vermelhos
-- RA'IOS X -

\

Diretor Médico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA --

@i!él!�,�@'.!8I@'.!8IOO�������@!l!lI���@i§l!@!I!§II®��

Viação Catarinense: Passe-se
REQUERIMENTOS DESPA- atestado na forma da lei."

CHADOS
Foram exarados despachos PESCADORES DE MARRECOS

nos requerimentos seguintes: I ' Domingo transato foram re-

Pela DOPS -- Oto Hilbrecht colhidos ao xadrez da Cadeia
e Maria 'Ema Cortes residentes Pública local, Constantino Rosa
em Hansa. 'Prove;n possuir e Domingo Pereira os quais a

carteira mo-íêlo 19 para estran I wetexto de pes,�arem n? rIO,

geiro, e voltem, querendo> encharcaram-se na caninha e

José Waller e Maria Steindeli 'pescaram" oito ma.r�ecos. na
Waller, residentes em Jaraguazi propriedade do sr. Ernilio Beting.
nho : "Provem possuir a cartel-

/ FURTÖ DE BICICLETA
ra ,�odelo 19. e voltem, queren- Em poder de Henrique Ouise
do
'. " foi apreendida a bicicleta de

P�la . Reg�onal em joinvile.: propriedade de Francisco Mo-
Ben]am.tn RIetmann e s�a mu-

drock, ultimamente furtada de
!�e.r �,utsa Hassel Pfau Ríetrnann:

sua residencia. Aquele alegouSIm .

. que havia 'achado" a bicicleta
�ela DOPS: De ��t?n�o Wolf, na estrada. Por esse 'descuido"residente ne.ste m�nlclp10: Aguar-I Henrique Guise sofreu o devido

de oportunídade . corretivo na policia
PELA DELEGACIA DE JARA

OUA':
Comunidade Evangélica L' ute

I f
-

rana de [araguá : "Não ha o que n OrrTlaCOeS
-----------------�,--�-------------------------------deferir" .

Não se esqueça de procurar em primeiro lugar o Escritorio de
'Michael Amolde, residente em

Hansa: Sim, compareça à Dele- Francisco F_ Fischer ,

gacia. ' INFORMAÇÕES EM GERAL Requerimentos _. Escrituraç:0 dos li-
"Sociedade de Desportos Ame-

vros fiscais e comerciais-Prepara processos para ABONO FAMILIAR
rica" : 'Sim',

'RUA MAREÇHAL DEODORO N. 210 -' J A R A G u
..
Á

Luiz Gemes e Dionísio' de
,.,..

_

Ass is - Pe re!ra; geren tes da Au to- \.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::l

f·?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::).:

cORREIO DO
Caixa Postal, 19 . FUN D À D O EM 1919

JARAGUÁ - SÁBADO, 13 DE NOVEMBRO DE 1945
----------------------------------.--------,----------------------------------

Telefone N. 39

- STA. CATARINA - N. 1.198ANO XXV -

CO'ldigl1afT)el1te _N_o_ta_s_L_o_ca_i_s Inten�encia de Hansa
comemorado o I

Vitor Rosenberg
10 de Nov�mbro Morreu Vitor Rosenberg.

em Jaraguá �!O é preciso explicar quem êle

(Continuação da 1a. pagina) No municipio não há recanto

que ele não conhecesse' e nem

data, solenidade esta que teve habitante que não o reconheces
O comparecimento de todas as se e estimasse
autoridades locais e de nurne- Nascido na Russia, veio para
roso publico que tomou literal- o Brasil aos 19 anos. Depois
mente, todas as dependencias de pequena estadia em [olnville
daquele Clube. aportou a Jaraguà onde se esta-
Abrindo a sessão, tomou a belecera e morava a cerca de

palavra o sr. Prefeito Murtlei- 60 anos
, pai que em rapidas palavras fez Foi o primeiro Juiz de Paz do
a apresentação dos oradores então distrito de [araguä em

inscritos. 1895 e, como intendente, gover-
Ato contínuo; pronunciou elo- nou o distrito onze anos.

quente e primoroso discurso Posteriorrnente foi fiscal de
o sr. Professor João Romario obras publicas e interprete jura
Moreira, que discorreu longa ementado
brilhantemente sobre fatos que Podendo ser rico, era no en

antecederam e precederam a tanto pauperrimo porque tinha
carta de 10 de Novembro. exal- um coração aberto a todos os

tendo a obra do Presidente necessitados.
I

Getulio Vargas. Deixou dois filhos vivos Emi
Feliz em suas considerações, lio Rosenberg, residente em Va

recebeu o sr. Professor Roma- iões e dna. Helena Soares, casa
rio Moreira, estrondosa salva da com o snr. Reinaldo Soares
de palmas, ao terminar a sua morador desta cidade
bela oração. .

Verlos nurneros foram exe- ARI GDERESEN DE OLIVEIRA

curados, a seguir todos dellran- Fixou residencia em jaraguá
,
temente aplaudidos. Ao lhe ser

o sr Ari Goeresen de Oliveira,
dada a palavra proferiu opor- Inspetor de Fazenda .do Estado,
tuna, patríortca e vibrante con-

a quem apresentamos nossos

ferencia, o Reverendissimo sr. cumprimentos
P. Aloisio Boenig S. c. J. pro- ANIVE �SARIOS
f d D' H" Dia 7 festejou sua data nata-
esson e orrugues e Istorte

Iieia o sr. Oscar F. M. de alino Seminario de Hansa, que
empolgou a aseisrencle com

veira.

seus judiciosos conceitos erni-
- No dia 15 do corrente feste

tidos sobre o significado da [ará seu aniversario natalicio

data, e sobre a personalidade o snr. Leopoldo janssen, indus

do eminente Chefe da Nação. trial nesta' cidade.

Causou profunda lmpressêo, Ao aniversariante, figura de

nós preseOtes,' pela pureza e destaque nos meios sociais do

simplicidade de expressão a municipio, nossos cumprimentos.
conferencia do ilustre sacerdo-

- .\10 dia 16 faz anos o sr.

te, possuidor de raros dotes Alfredo Blaese, escrivão de or-

oratqrlos. fãos em Indaial,
Com o Hino Nacional Bra- BEBE

sileiro, cantado por todos os
Em Florianopolis, está em Ies

presentes, encerraram-se bri- tas e lar do sr. Elias Mansur

lhantemente, os festejos come- Elias - Oda Moreira Elias, com
morarlvos da data da institui- o nascimento de seu primogenito
ção do Estado Novo. o primeiro netinho do nosso pre-

Demonstrou, assim a popu-
sado amigo João Romaria Mo

ação de Iaragué, o seu ardor reira Inspetor do Ensino.

civico, 'e a sua confiança no

Chefe da Nação, a quem ca

bem no momento atual as res

ponsabllidades de guiar o Bra
sil estremecido, ne senda glo
riosa dos seus altos destinos..

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

o sr. Prefeito Municipal aca
ba de atender ao pedido de

exoneração do cargo que lhe
foi endereçado pelo sr. João
Tosslni, Intendente distrital de
Hansa.
Com a seida do snr. Tossi

ni do cargo que exercia com

honestidade e perfeito conheci
mento das necessidades daque
Ia parte do nosso municipio,
perde o sr. Prefeito' Municipal
um doe seus melhores. auxilia
res.
A serie de melhoramentos

levados a efeito em Hansa, ter
minados com a construção do
edíficio da Intendencia, colo
cam o sr. Toseiní num lugar
de destaque entre oe benerneri
tos daquele progressísra distri
to.

PAPEL CREPON
de todos as côres na

- TIPOGRAFIA AVENIDA -

CARTEIRA DE MOTORISTA

De acôrdo com a Circular n.

13. da Inspetoria de Veiculos e

Trânsito Públtco da Capital do
Estado e tendo-se em vista o

art. 148, alinea d, do Código
Nacional do Trânsito, todas as

carteiras de motoristas, tanto de

profissionais como de amadores
serão substituidas até 31 de de
zembro do ano ccorente, irnpror
rogavelmente, oelas novas car

telras modêlo nacional. Depois
dessa data, as carteiras antigas
serão apreendidas e julgadas
não válidas ficando os preju
dicados sujeitos a novos exa

mes médico, de habilitação e

aos novos emolumentos marca

dos em leí

Pr e cí savs e
2 Chaufeurs p. caminhões de carga, 2 Mecanicos
ou auxiliares para oficina de concerto de carm

nhões, 2 Trabalhadores para armazem.

EMPREZ'A DE TRANPORTES FRENZEL S. A.

Av. G. Vargas n. 354 Jaraguá

Nas suas compras

obsequio pedir
Café Mahnke

Quer ver o nosso jornal
melhorado? Consiga hoje
mesmo um bom anuncio.

XADREZ palmas.
Disputou o destacado enxa

drista, ainda quatorze parti
das simultaneaã com apenas
um empate.
Sob todos os aspetos, a vi

sita do Sr. Demetrio
-

Scheede
á Jaraguá, foi coroada de

pleno sucesso, pois que al�m
das demonstrações de tecmca

enxadristica, ministrou s. s.

varies ensinamentos sobre a

arte' do jogo ciencia, o que
por certo contribuirá para o

desenvolvimento e melhoria do
nivel de jogo dos enxadristas

[araguaenses.
-x

PROSSEGUE O TORNEJlO
� o seguinte o resultado

parcial do Torneio de Xadrez
até a presente data.

Partidas
jogadas

1 E Sprung 17
2 L. Herbster 17'
3 A. P. Oliveira 16
4 L. Gomes 14
5 W. Müller 16
6 A. Müller 13
7 H. Zalher 15
8 \V. Mazurechen 12
9 D. Marcatto 9
10 B. Grubba F'. 11
11 R. Fischer 12
12 � . Doubrava 10
13 H. Westphalen 11
14 E. junckes 9
15' R. Hufenuessler 10
16 ,F. Cardoso 10
17 W. BujIr 12
18 E. 'Amaral 6

Pontos
ganhos
151/2
15
12
9

, 81/2
8
7 1/2
7
6
5
5
4
4
4
3 1/2
3
2
O

Restando apenas umas pou
cas partidas, a serem disput�
das, para o termino do' PrI
meiro turno, a direção geral
faz um apelo aos participan
tes que ainda não jogaram
todas as suas partidas, para
que o façam quanto antes,
levando em conta que a prin
cipal finalidade QO Torneio,
não se limita a simples con

quista do premio, sinão que
é um meio de se intensificar
socialmente as relações ente

disputantes, e sobretudo para
q ue o Xadrez, o nobre jogo,
se desenvolva e se torne as

sim um indice de cultura e

talento entre MÓR.

Alcançou o mais absoluto
exito, a visita que fez a Jara

guá, convidado que foi pela
direção do Torneio de Xadrez,
que está tendo logar na séde
do Clube Aimoré, o Snr. De
rnetrio Scbeede, enxadrista
renomado.

S. S empolgou a numerosa

assistencia que acorreu á sé
de daquele Clube, com as ex

traordinarias dsmonstracões
de- tecnica enxadristica, que
executou com absoluta per
feição.
Tendo disputado, com. um

dos melhores jogadores locais,
uma partida sern ver o tabo
leire logrou depois do 37°.lan
ce, levar de vencida o seu

valoroso contendor.
Ao terminar a partida foi

o Sr. Demetrio Scbeede sau

dado por estrondosa salva de

Hospital '�)esus u nOluré"
.Patrocinade pelos snrs. Wal

demar Luz, Major Gomes Rosa,
João Tossínl e José Pasquallnl,
está sendo organisada em Han
sa uma sociedade que terá por
fim a fundação de um hospital
na vila daquele distrito.
Gesto altamente significativo

e de grande alcance caritativo,
estamos certos que a iniciativa
terá o apoio de todos os bons
corações. •

A.,lulciem
nesta folha.

erri Geral

o SABÃO

,�\)�O VIRCt:
,.) �DA «:»; (_;Âf
(l� WETZn INDUSTRIAL
LJOINVILLf. "Virgem Espactclldnde"

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

TORNA A ROUPA

"

BRANQUISSIMA
I
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