
.Nova Unidad'e para a Marinha de
Guerra' Brasileira Segunda feira 15 de Novembro proximo

passado, realizou-se a ceremonia da transfe
rencia de mais

_

um caça submarino para a

esquadra do Brasil. O ato da entrega que teve lugar em Miami, teve como representante do Brasil o
comandante Harold Cox e dos Estados Unidos o comandante E. F. Mac Daniel. .

CAIXA POSTAL, 19 Fundado em 1919

A Licão
,

Relendo o arquivo do
«Correio do Povo» refe
rente ao ano de 1921, de
parei com o comentario
que- tive ocasião de fazer
quando a «Republica», de
Florienopolis, fazendo o

necrologio daquele bene
merito joinvillense que foi
o Major Luiz Brockmann,
contou a seguinte passa
gem de. sua vide, que,
pela oportunidade,. bem
merece ser reproduzida.
«Ha alguns anos, ja por

motivo de saúde, Luiz
Brockmann foi a Alerna

O almirante Nimerz, nha subrnerer-se a trata-
chefe da esquadra arneri- mento. Esteve em Berlim
cana no Pacifico, em re- e Hamburgo, sua cidade
cente entrevista, declarou natal. Recentemente, um

que as forças daquela zo- cientista teuto, passando
ne de guerra estão apare- por Ioinvllle, visitou Broc
Ihadas para a nova e ernl- kmann, já enfermo. O cí
nente ofensiva. Desta vez, entisra admirou-se de en

os japoneses vão passar contrar naquela casa um

ruais um mau quarto de ambiente brasileiro. Aque
hora. Ie germano degenerado

provocava-lhe a curiosi
dade. Conversou. interro
gou. Foi as reminiscencias
de infancia do patricio
tão distanciado do Deuts
chland.
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Constituiu espetaculo do
mais extraordinarío suces

so, o festival que o Cen
tro MunicipaJ da Legião
Brasileira de, Assistencia
de Jaraguá, presidido pela
Snr. Ana Herbster, levou

mo pequenos barcos. a efeito nos dias 14 e 15

Altamente desenvolvida do corrente, em beneficio
do Natal dos Pobres.

a indústria
. aeronautica, Com uma renda total de I

produzindo anteriormente
oitenta aviões por semana

cerca de. Cr$. 8.000,00 a

fabricou oito mil.aparelhos festa, velo mais �rI_la vez

militares e de treinamento.' �emonst�ar o esplrlto .de
Por outro lado, a indús- fl�antr?pla que _

caracteriza

tria de automóveis, dedi- nao so � plrt'çao' do C:�n
cada inteiramonte à pro-

tro MUniCipal d� Leglao,
dução de guerra, e que com� a �opulaçao de Ja
manufaturavo quatro mil ragua q e acorreu pressu- _

OTTAWA, novembro - unidades militares por -se- ro.sa a? pateo ?O- Clube

(Interaliado) - A produção manas, fez entrega de Almore, com o flt0:Ie le

d d Canadá al- 500.000 veiculos de trans-
var a bom termo tao lau-

e guerra o. .

.
. vavel campanha

cançou novos cumes du- porte e de 25.000 UnIdades
.

rant� os primeiros seis blindadas. 1------------.

meses de 1945 - declara As fábricas de peças guerfa canadense, cujo
o "Wartime Information de campanha estavam pro- valor por semana se ele
Board". Adquirindo cres- duzindo 940 canhões pe- vada 55 milhões· de dola
cente expansão, a nova sados, mas nesses seis res e totaliza quatro mil
indústria de construção meses passados produzi- trabalhadores industriais.
naval, que

. lançava seis ram nada menos de 55.000 No periodo acima citado
navios por semana, entre- unidades pesadas e cerca o governo canadense em

gou quinhentos navios de 650.000 armas de mão. pregou mais de um e meio

naquele periodo, .inclusive Esses são apenas os bilhão de dolares na ex

éargueiros, vasos de com- �sp�ctos que mais �altam pansão de fábric�s e nos

bate e escolta, assim co- a vista na produçao de planos de defesa.

�15 DE NOVE�lBRO
o Brasil comemorou nas ultimas semanas,

tres datas historicas que, assinalam o inicio de
tres fases' decisivas da evolução e do desenvol
vimento de todos os ramos da atividade nativa.

Tres fases, que se completam e. que em

sequencia natural, promoveram o surto do nosso

progresso, não só no terreno das realizações
materiais, com o aproveitamento de recursos e

meios genuinamente brasileiros, como tambem
e, sobretudo no terreno das conquistas intele
tuais e cien titicas.

Realmente, ao passarmos do regimen mo

narquico para o republicano a 15 de Novem
bro de 1889, data que festejamos na semana

finda e, que marca o inicio da primeira fase
destas nossas considerações, sofreu o paiz no

tavel transformação que, sem duvida .. fei e se

rá ainda objeto dos mais acurados estudos dos
nossos sociologos e estudiosos dos nossos íe
nömenos sociais.

Nessa fase que, se alonga até ao movimen
to renovador de Outubro de 1930,. difundiram
se as forças vivas da nação num crescendo
ininterrupto, quer na literatura, na medicina,
na engenharia, no jornalismo, na interpretação
e aplicação do direito. como na industria e co-'

mercio. transportes e comunicações, enfim na

produção em geral
.

-

Um verdadeiro afrouxamento das energias
morais, resultante de fatores cujas origens re

motas poderiamos buscar no desequilíbrio pro
vocado pela primeira conflagração mundial e

consequente crise economica que se seguiu, e

de .outros tatores oriundos do descaso a que
se votou aos mais sagrados interesses da pá
tria e que seria, no momento atual enfadonho
rememora!" gerou o movimento de 1930 inicio
da segunda fase, e que. embora trazendo novo

incentivo ás forças morais e materiais da nação,
não realizou totalmente a ansiada estruturação
de todos os seus lineamentos

As comoções que se seguiram, pela vielen
cia e intempestividade com que se sucederam,
impediram o aperfeiçoamento geral e o maximo

aproveitamento' de todas as energias brasileiras,
o que somente na terceira fase cujo advento
data de 10 de Novembro de 1937, foi em ver-

dade conseguido.
.

Essa terceira -fase, indubitavelmente, foi

consequencia natural, das duas anteriores. e

sem elas o Brasil não teria tomado o rumo as-'
cencional que tomou, livre e insenro das peias
que a monarquia creara e que a republica de
89 não conseguira extirpar integralmente

É pois, o 15 de Novembro o marco inicial
das nossas maiores conquistas a data historicd

que com ardentes demonstrações do mdis sir.
cero patriotismo rememoramos na semana que
hoje finda..

.

Bate novos

records a

produção de
guerra do
canadá

-Caminhando para
Vitória

Em recente reunião efe- aço em que 08 aliados
tuada nos Estados Uni- procuram envolver Roma.
dos por representantes de Os alemães resistem ener-

45 nações, foi escolhido gicamente mas são força
o. CeI. Lehrnenn. daquele dos a recuar de posição
país, para _ presidente de em posição. A guerra nes

uma entidade que deverá se secror é penosa, sen

tratar um dos problemas do vagaroso o avanço.
maís dificeis e de maior Cercada por uma cordi-
responsebilidade depois lheíra, a luta pela posse
da guerra.

- da capital lraliene se de-

I Esse organismo terá sob senvolve em alturas que
sua responsabilidade a medem de 1.000 a 5.000
prestação de auxilio a, metros tendo por
uns duzentos milhões de impecilho a falta de
individuos e regular a re- rodovias e as nevadas.
patriação de�: cerca de -x-

quarenta milhões que fo- Na Russia -a debandada
ram expulsos de suas pa- alemã continua Passando
trias pelos nazistas, por Zhitomir, as forças
As populações expolia- sovlencas ja estão alem

das de seus haveres, Ia- dessa importante cidade
mintas, precisarão de mais chave uns 50 qullornetros,
de 45.000.000 de ronela- ameaçando isolar impor
das de abastecimentos de- tentes exercitos alemães e

pois de sua libertação. ja pertos de alcançar a

A Polonie e a França fronteira polonesa.
são os paizes mais ne- Estão igualmente arnea

cessitados, aquele preci- çados de Isolamento os

sendo de 700.000 ronela- combatentes do eixo que
das e esta de 300.000.' operam na _ Crimeia. As
Note-sc que nessas ci- graudes cidades polone

fras não está incluida a sas já estão sendo eva

Russia e que todos esses cuadas pelos civis, o que
mantimentos tem que ser demonsrra que as forças
transportados por navios, nazistas ainda não pen
dos celeiros do mundo de saram de fazer alto na

após-guerra,-as Americas. sua "recuada estratégica".
-x- ,-x·-

Está sendo cada vez Parece que . voltou a

rnaís apertado o anel de calma a rebelião sino-liba
nesa, motivada pela atitu
de violenta do governo
francez naqueles paizes.
As conversações do ge
neral Catroux, enviado de
De Gaule, conseg'uiu acal�

Festival em Beneficio mar o mundo arabe que
do Natal dos Pobres estavava dando inquieta

ções as Nações Unidas
no Oriente Médio.

a

Acaba de surgir em

Florianopolis, rnaís um

jornal - Folha Academica,
Orgão Oficial do Centro
Academico XI de Feverei
ro, da Faculdade de Direi
to de Santa Catarina.
Em seu primeiro nurne

ro, a Folha Academica,
Mas, quando, nessa sua apresenra-se com um pro

viagem á Europa deixou grama que sir.tetisa todas
pela segunda vês Harn- as aspirações da mocída
burgo, onde nasceu, onde de academica de ôanra

Honrem, dia consagra- passou sua meninice, não

I
Catarina.

do a Bandeira Nacional, teve nenhuma sensação? Historiando, as arlvida-
em todo �O'· território- da Sim, tive. . . . des do Centro Academico
Pátria foram levadas a e- A fisionomia do profes- XI de Fevereiro, relembra
feito as homenagens de- sor iluminou-se. No fundo aquela folha a fundação
vidas dos símbolo da na- daquela alma havia ainda do Centro a 2 de Setern
cionalidade. alguma coisa da Alerna- bro de 1952, pelos então
Em Iaragué, as 12 ho- nha, Mas, Luiz ßrock- academicos de direito

ras, presentes as aurorlda- mann concluindo a frase Emanuel Fontes, Altamiro
des e os professores e desiludiu-o. Lobo Guimarães, Mario
alunes dos grupos esco- . ; .- tive professor, um Tavares da Cunha Mello,
lares, teve lugar a soleni .. grande contentamento por Ari Pereira Oliveira,Carlos
dade, realisada na praça voltar ao meu querido Francisco ôeda, Carlos
fronteiriça a Prefeitura Mu- Brasil.» Büchele, Mauricio Moreira
nicipal. Ainda me lembro de Lima, Luiz de ôouze; A-
Enquanto o sr. Tenente um outro eplsodio

desselristeu
Schiefler, Mario Ma

Orion A. Platt, delegado bom brasileiro, cujo ani- fra, Aldo Gonzaga, José
especial içava a bandeira, verserio de morte ocorreu Boabaid, Oslirn Costa e
foi cantado o Hino Nacio- no mês passado. - Wilmar Dias, os primeiros
nal. Amigos de Iolnvílle in- alunos da nossa Faculda.
Depois de recitativos cumbirarn-rne de visitai-o de de Direito, e no dizer

dos alunos, proferiu bri- no hospital de Blumenau, da referida folha, "uma
Ihente oração referente a nas ultimas semanas de pleiade de moços que ho
data a senhoríra, Gelta sua vida. je honram nossa escola,
Simas, professora de edu- Nessa ocasião, Brück-I por sua brilhante atuação
cação fisica do G. E. mann, que aproveitava to- na vida pratica".
Abdon Batista, discurso da oportunidade para e- Releva. notar que tres
esse que mereceu francos naltecer o Brasil, falou da dos 'fundadores do Centro
aplausos. campanlia de nacionalisa- Academico XI de Feverei-
A festividade foi encerra- ção que este jornal fazia na- ro, residem atualmente em

da com o Hino à Bandeira. I quela epoca, especial"?en- Jaraguá, e são eles o Dr.
Ari Pereira Oliveira, in
tegro e ilustrado Juiz de
Direito da comarca, o Dr.
Luiz de Souza, provecto
causidico neste fôro eMario
Tavares da Cunha Mello
que exerce as funções de
Tabel-ião de Jaraguá.
Registando o apareci

mento do novel colega o,
"Correio do Povo se con

gratula com a. imprensa
catarinensl', e com o Cen
tro Academico XI de Fe
vereiro, por mais esta

conquista, que. sem duvi
da, contribuirá de forma
decisiva, para a concreti
zação de seus nobres an-

Sta. Catarina

Culto
"

a

Bandeira

Folha
Academica

te no que se referia as

escolas -esrrengeires e,
num tom parernal e de
veemente incentivo, disse:
Continue; continue meu

amigo, pois não há no

mundo nada ruais belo,
nada rnals digno de ser

elogiado e defendido do
que esre nosso Brasil.
Hole, Luiz Brockmann

não mais existe pare a

pontar o caminho do de
ver e da gratidão aos

transviados, mas a sua

lição fic-ou, e é oportuna
de ser lembrada.

J. JUSTO

Os indivíduos anêmicos,
pálidos, além das subs
tâncias necessárias a uma

boa refeição, devem uti
lizar alimentos ricos em

ferro fígado, rins. carnes
ovos, legumes e frutas.
SNES.

-x-

flalamados

lelioo Brasileira �e
ßssistencia

em napoIes

seios.

o Preceito �o Dia
Soldados norte'amerieanos aclamados ao passar pelas ruas

napolitanas em direção ás linhas de fogo. Os soldados de Tio
Sam leva_m de vencida a resistencia nazista e avançam em di·

reção de Roma. (Foto da Inter-Americana)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Consol idação das E D I T A' L
.

f�itol �e·Drimeira DrOCO Edital "lndusfría de Made'-

L· d T b I h dAI·' d J d
o doutor Ary Pereira Oli-

DE PRIMEIRA PRAÇ� ras Janssen S/A
e Isera a o e ístamenm e. ura os veira, juiz de DIreito da oI2ei��J�� !rbir���e�: AVISO AOS SUBSC�I-

Comarca de jaraguá, Es- C
O D

' tado de Santa Catarina,
omarca de Jaraguá. Esta- TORES

EntroLJ em "igor no dia 10 outor Ary, Pereira, Oliveira, juiz de Direito. da Brasil, na forma da lei etc.
do de Santa Catarina, Bra- Pelo presente são con

comarca de jaragua, Estado de Santa Catanna, FAZ SABER a todos os
sil, na forma da lei, etc vidados os senhores subs-

(Conríneção) Brasil, na forma da lei, etc.
que o presente edital de

FAZ SABER a todos Os critores . de ações da So
FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou que o, presente edital de

Art. 25. As carteiras dele conhecimento tiverem que, na conformidade do primeira praça, com o pra- primeira praça, com o pra-
cíedade Anônima, supra

Art. 19. As fotograflas artigo 439 do Codigo do Processo Penal, foram alis-
zo de trinta (30) dias vi-

zo de trinta (30) dias virem, mencionada, para a segun-

que devem figurar nas profissionais serão entre- rem ou dele conhecimento da assembleia' geral que
tados os [urados que tem de servir nas sessões peri- ou dele conhecimento tive-

carteiras reproduzirão o :�:fmae���,�e;��aS�t������� odicas do Tribunal do juri, desta comarca, durante o
tiverem, ou interessar pos- rem ou interessar possa,

terá por fim o exame, dis-

rosto do requerente toma-
proximo ano de 1944,. sendo os seguintes: _

sa, que findo esse prazo que findo esse prazo, hão
cussão e aprovação do

, ���ea�e�ti�:��;:to�;:;� Art. 29. Apresentada ao 1 _ Arthur Breithaupt, industrial; 2 _ Arnoldo L. Schrnítt,
hão de ser arrematados, de ser arrematado por quem

laudo de avaliação doe

ximadas de tres centirrte- ������dOp�l� c��epi�:g':3� industrial; 3 - Anselmo Rocha, comerciante; 4 - Adolfo por quem mais der e mai- mais der e maior lance ofe-
bens e direitos com que

rros por quatro, tedno admitido, terá aquéle
.

o Sohn, comerciante; 5 � Adolfo Ernmendoerfer, indus-
or lance oferecer, no dia

recer, no dia 13 de dezem- alguns subscritores pre-

trial ; 6 - Dr. Alvaro Batalha, médico; 7 _ Alberto Du-
13 de dezembro proximo bro proximo vindouro as

tendem realizar e integrali
num dos angulos, em al- prazo de 48 (quarenta e

tra, f.u.i1cionário Iederal ; 8 _ Alfredo Moser, funcionário vdla'ndmOaUnroh'a_ àSús 1bOe,3nOs pheOnrhé'os_, II) horas da manhã, os !;en's zar o capital subscrito na

garismos bem vislveís, a oito) horas para anotar
I 9 AI P h formação da Sociedade,

data em que tiverem sido na mesma, especificada- muntcípal ; - tino ereira, Iuncionário federal; 10 -

rados a Frederico R. Za- pen orados a Frederico l T", bleí d
'

reveladas, não se admitiu- mente, a data de adrnls- Bruno Mahnke, industrial; 11 - Bernadino H da Silva, Zacarias Filho, na ação
cuja assem ela evera ter

comerciante; 12 _ Curt Vasel, industrial; t:-1 - Carlos carias, na ação executiva executiva fiscal que lhe lugar no dia 27 (vinte e

do fotograflas tiradas um são, a natureza dos ser-
Haffermann, farmaceutico; 1 ,i _ Ernesto Czerniewicz,

fiscal que lhe move a Fa-
move a Fazenda' Estadoal sete) de novembro correu

ano antes da sua apre- viços, o número no regis- industrial; 15. Ernestó' Lessmann, industrial; 16 _

zenda Estadoal, a saber:
a saber: " te, pelas 10 (dez) horas,

sentaçäo. to legal dos empregados Emilio Pi
.

tá 17 E '1' S'I f' 1°.) Um terreno sito no
. 1.) Um terreno SI'tO no lu-

nesta cidade, no escritório
, Art. 20. No ato de preso e li remuneracão, sob as iazera, propne ano: - rru 10 I va, uncio- distrito de Hansa, nesta d f' J & C'

,

penas cominadas nesta Iei. nário municipal; 18 - Eugenio Wolf, comerciate; 19 gar denominado Rio Paulo
a Irma anssen ia., a

�:;e::a��clpa;:��:s�m°s�r� § 10. As anorações a-
Eleonora Neves, professora; 20· Eugenio Siedschlag, ����r�iO n�;���r ���0rr;.� no distrito de Hansa nes� Avenida Getúlio Vargas,

federal, a taxe de cinco cima referidas serão fel- comerciàrio; 21 - Eusebio Nunes, comerciante; 22 - .

t f t
ta comarca, com as seguin-

n.

J
18�. ,

11 d
Bernardo Grubba jor., corneciário " 23 Conrado Mira. segum es con ron ações : tes confrontações'. Frente aragua, e novem-

cruzeiros e entregará tres tas pelo próprio emprega- f
' frente com terras de quem bro de1945.

-

exemplares de sua foto- dor Oll por preposto de- erroviário; 24 - Francisco Ficher junior, guarda-livros: de direito, fundos com as
com terras de quem de di- Leopoldo Janssen

grafia, nas condições ací- vidamente autorizado, e
25 - Felipe Frenzel, industrial; 26 - Guilherme Weege, de Leo Elschweiler entre reito, fundos com as de Leo

.ma determinadas, efixan- não poderão ser negadas- industrial; 27 - Germano Emhke Filho, comerciante; terras de Luiz Willwock e
Erschweiler, entre as de Incorporador

do uma ii folha onde fo- § 2°. As anotações con-
28 - G. Rodolfo Fischer, comerciante; 29 - Germano

as de Frederico Zacarias
Guilherme Schalinskí as de

rem registadas as decla- cernentes á .r�muneração Ga�cho,. comerci,ante; 30. Henri.qu� �!azer�, lavrador; Filho, com a area de
Frederico R. Zacarias com

rações e incluindo-se as devem especificar a de 31 jose Emme�doerfer, mdus!rtal, 3_ - joao. Emm.en- 220.000 metros quadrados,
a area de 95.011U �etros'

-

duas outras na remessa a terminação do salário, doerfer! cornerciante : 3 l - Joao Marcatto. industrial ; avaliado em er $ 3.5 li ,OU quadrados, avaliado em cr$

que se refere o § 10. do qualquer que seja sua for- 34 - ��a,o O. MuJle�. comer�lante; 35 - jose Peters, co- (três mil e quinhentos cru-
2.tIl.U,OU .dois mil cruzeiros.

art, 17. ma de pagamento, e seja I merciano : �6 - )�IIO Pedn,. I�vrador; 37· Heleodoro zeiros) _
Cujos bens constantes

Art 22. Os ernolumen- ele em dinheiro ou em u- Borges, funcionário estadoal, .i8 - josé Borges, farma cujos bens constantes do
do auto de penhora, e au- Imposto territorial

tos a que se refere este tilidades bem como a in- c�utiC(\; 39 - joão Romário Moreira, funcionário esta- auto de penhora 'e auto de a-
to de avaliação dos autos

capitulo serão cobrados, dícaço da estimativa de doaI; �O - jose. Estevam A.r,r�da, funci�nário federal; valiação de folhas dos au-
da referida ação executiva, De ordemdo sr.

acrescidos da raxa de E- gorgeta., ,�l . Jo�o Schreiner; co.n;terclano; 42 - Inneu"S.chwartz, tos da I eferida ação exe-
serão levados em primeira 'Coletor, torno publico

ducaçäo e Saude, em es- Art. 50. Os acidentes mdus�r.lal; 43 - Hermll!� . C?rd�lO, . co.m.erclarlO.; 44- cutiva, serão levados em praça de hasta publica de que no corrente mez

tampílhas, federais. I do trabalho serão-obriga- Her�llI? .Ramos ferrovla�lO, 4:> - �lOnlSI? Pereira, c�- primeira praça de venda e
venda e arrematação, pelo d N

'

b
§ 50. E concedida isen- toriamente anotados, pelo m.ercI .no : 46 - .Leopoldo janssen índustrial ; 47 LUIZ arrematação em hasta pu-

valor total de dois mit cru.
e ovem ro, arre,

ção do pagamento de ra- Juizo competente 'na car- Kle�en, comerciante; 4� - Leop?ldo A. Gerent. lavra- blica, pelo valor total de
zeiros (cr.$ 2 OOll,OO). - As- c�da·s� nesta Oo�eto

xa ou emolunentos, pro- teira profissional do aci- dor, 49 - Leopoldo. Fiedler, mdustn�l; 50 - Lothar três mil e quinhentos cru-
sim serão os referidos bens rIa, o im.posto aCIma,

vado o .estado' de pobre. dentado. Sonnenhohl, con:erclante; 51 - D�, �UIZ 'de Souza, �d zeiros (cr.$ 3.5ltl ',0 ). _ As- arrematados por quem mais refer'ente ao 2'. se-

za, aos trabalhadores que vogado; 52: LUIZ Gomes. comerclarto; 52 � Max Fle- sim serão os referidos bens der e maior lance oferecer, mestre do presente
estiverem desempregados

dler
.

comercIante; 54.- Max Eggert, comerciante: 55 -

arrematados por ,quem mais no dia, hora e lugar acima exerCIClO,

e aqueles cuja remunera-
FF<'ACOS E AN�MICOS I �artlm Stahl, comerciante i 56 - C?swaldo Buch, c�m�r der e mais lance oferecer mencionados, podendo os Os contribuintes

ção não exeder da impor-
Tomem I clante; 57

.

Otto Wagner, mdustrtal; 58: Oscar Mel�. no dia, hora e lugar acima mesmos serem examinados '

tância do salário minirno.
VINHO CREOSOTADO ter, bancáno; 59 - Max Meldola, banc1f10; 6u 'Helio mencionados, podendo os por

-

quem interesse tiver, que deixarem de pa·

Art. 25. Alem do inte-
.. S I L V E I R A • • Westphal, bancário; 61 - Paulo Wunderlich, -comerci- mesmos serem. examinado no lugar Rio Raula, ns dis, gar no praso referido,

iessado, ou procurador I.,.- lila.: ante; 62 - .Roberto Marqwardt, ,dentist�; ?� - Rome.u por quem interesse tiver, trito de Hansá nesta <:0- podet'ão Ratisfazt'l·o

devidamente habilitado os To.... Bastos alfaIate; 64 - Renato Sans, funclonano Munl-
no lugar Rio Paulo, ma_rca ond.e se acham 10- no mez de Dezembro

empregadores ou os �in- R••fri.do. ci'pal; 6� Ro.berto Grand.berg, industrial.; ,�6 - Proco
no distri caltsados dItos bens. E para

I' It
dicatos reconhecidos po- BronQuite. P!O P�retra �Ima, comercIante; 67 - Paultno E'Jatal Ba. to de Hansa, nesta comar� que, chegue a noticia ao proxltI�o ?orn a mUla

derão promover o anda- E.crofulo.e
nm, md.ustnal; 68 - ROd?lfo, <!oemann, comercir�.ri�; -

ca, onde se acham locali- conhecimento de todos, se de 20.1, fmd? o qual
mento do pedido de car- 6� Martinho So�res. funclOna:lO. esta?oal; 70 - .:lll�lno sados ditos bens _ E para passou, o presente edital, se['ão extraldas as

,teiras profissionais, fican- ConVilescenç.. Plazera,
. �omercI��te; 71 - �11VIO Plazera.' mecamco; que chegue a noticia ao que sera aftxado .no lugar certidões de dividas

do proibida a intervenção VJNHO CREOSOTADO 72- Ve:glho. RubInI, comercIante; 73 - Vlt?,r .

Gaulke, conhecimento de todos se I de .costume e pu.bltcado pe- para tf:H' logar a co·

de pessoas estranhas.
É UM GERADOR DE SAÚDE. comerclant�" 7-1 - �althe� janssen, comerclano; 75 -

passou o presente edital lo Jornal «CorreIO do Povo» brança executiva.
Walt�r Br�lthaupt, mdustnal; 76 - Walter Hertel.' . �o- que será afixado no lugar que se edita nesta cidade.

liação e edital de folhas
merclante, 77 - Waldemar �ou.brawa, comerCll'lno; de coslume e publicado Dado e passado nesta ci- Ooletoria Estadual

dos autos da referida ação
78 - W�ld�mar Grubba, comercláno; 79 - Werner Buhr I

pelo jornal Correio do Povo dade de Jaragua aos treze
d J 1 j N

executiva, será levado em t�merci
� n� ; 80 - �alte� Marqu'!,rdt, comerciante; 8! que se edita nesta cidade: dia� do mês ?e Novembro e araguá, , (e 0-

publico leilão. Assim será
Ito EspezIrn, �u�clOn no federal; 8! Dr. 'Yaldem_tro Dado e passado nesta ci- do a�o de mIl novecentos vembro de 1943.

o referido bem al'remata.
Mazurechen medlc?; 83- Wnlfgang �eege . m.dustnal; dade de jaragu3, aos treze e quarenta � �ês Eu, Ney

do por quem mais der e
84 - Hams Mar�u�rdt - mduslr!al,. ..

dias do mês de novembro F_ranco,.escrlvaoo subscre-

maior lance oftirecer nQ
85 - .Alfredo Krause, comerci no; 86 � Mano NICohnt, de mil novecentos e qua-

VI (aSSinado) /l ry Pereira' Escri vão
.

h I d�ntlsta; 87.- A.r�aldo Schultz, dentista; 88 - Edgar renta e três' _ Eu, Ney Oliveira - juiz de Direito da ----.------

dia, ora e ugar acima �Iazera.' funclOnano estado(jl; 89 - Herbert Schinzel Franco escrivão o subs- comarca Está conforme o =========

�:���na�eors, ����i(��d� I�dustrtal; 90.- A.lbe_rto Roessler, Industrial. Todos re- crevi -'(assinado) Ary Pe- or-iginal, do que dou fé A N T E S
por quem interesse tivel"

sidentes no 1 . ?Istnto dt'sta cO,m�rca Faz saber mllis reira Oliveira juiz de Di- jaraguá 13 de Novenbro

no lugar 'Est['ada Izabel, due dfe ��nfC�I.dad� co; o § un�o 10 melsmo �rt. reito da I omarca. - "Está de 19430 ' de malldar tazer o seu terno,

no distrito de Hansa nes-
o re en o o Igo o rocesso ena. qua quer m· conforme o original do escrivão.

ta comarca, onde se acha
teressado pod�rá apresentar reclamações. dentro do que dou fé".

'

Ney Franco "MODr�cu��As� 'U"

locall'zado dI'tO beul. E prazo. de 20 dIas a contar da data da publtcação des- Jaraguá 13 de novembro .. ,�'V">�_..._....� 'I t
_

_

::, A,

te editai depois de que será publicada a lista eos ju-' A n LI ci
n ormaçoes com o agente

para que chegue a noti- rad os alistados e inscritos no respetivo livro. Dado e
de 1943

O
-. _

T"" I 11 em Rua Mal. ,Deodoro, 2 I o

cia ao eonhecimento de pa�sado nesta cidade de jara,guá, aoS .treze dias do Neyes';:�nacqo nesta folha.' . Jaraguá -

todos, se passou apre mes de novembro de mIl novecen-
ß ß n .._._._"""""'""'� ==========

sentfl edital, tlUe será afi- tos e quarenta e três. - Eu, Ney Franco, escrivão o
xado no lugar de costu- subscrevi (assinado) Ary Pereira Oliveira' Juiz de Di-
me, ás portas do ForuIll. reito da comarca. - "Està conforme o oríginal, dei ...---- .----- _

e publicado pela impren- que dou fé". ' )araguá, 13 de Novêmbro de 19431sa local. Dado e passado O escrivão "Bonus_ de Guerra"
nesta cidade de Jaraguá Ney Franco
aos trese dias do mes de

1
SERAO NO FUTURO

novembro de mil nove-

centos e quarenta e tres.
"B O nu s d a Paz"

Eu, Ney FI'anco, es-

crivão o bscrevi. (assi, .,----------------=

nado) Ary Pereira Oli-
veira Juiz de Direito da
Comarca.-ERtá confor
me o original, do que
dou fá.
Jaraguá, 13 de Novem

bI'O de 1943.

[dilíll

Edital de Leilão

O Doutor Ary Pereira
Oliveira, Juiz de Direito
da comarca de Jaraguá
Estado de Santa Catarina
Brasil, na forma da lei,

HELEODORO BORGES

etc.
Faz Saber a todos os

que o presente edital de
leilão. com o prazo de
dez (10) dias virem ou

dele conhecimento tive
rem ou interessar possa,
4u'e findo esse prazo, hão
de S()l' aI'l'ematados, por
quem maif': der e maior
lance oferecer, no dia 2
de dezembro proximo
vindouro, as 10 boras da

manhã, os bens penhora
dos a João Kirsch, na a·

ção executiva fiscal que
lhe move a Fazenda Es
tadoul, a saber:

.

1°.) Um terreno sito no

distrito de Hansar nesta
comarca, á Estrafla Iza·
bel, fazendo frente na

,Estrada Izabel, fundos
com terras de Leopoldo
Seidel, entre terras de
AugUlÜO \Vehl e as de
Gustavo Rück, com a area

de 625 mêtros quadrados
avaliado em cr.$ 1.000,00
mil cruzeiros -, cujo bem
constante do auto de ava-

Sobrezmesa deliciosa
Rica' de Vitaminas

INDO A JOINVILLE
SOBREM�SA GOSTOSA, ALIMENTICIA E DE PREÇO POPULAR.

EXPERIMENTEM:

\

...
TELEFONE n. 14

L. Andrade, 41

Orontes maia
!!II ·

REPRE8ENTAÇÖEIil !Iii

E. Tel.•OROMAIA.
Codigos:

BOROES, RIBEIRO,
A. B. C. 5a. Ed.O escrivão

NEY FRANCO
CAIXA POSTAL 11. 34

Rua Manoel
\

Não esqueça de visitar
.

a

PIEPERC·ASA DESPACHOS M!\RITIMOS E FERROVIARIOS

EMBAR2IDE§
Adolf' Herrn.
FABRIOA DE MOVEIS

Scbultze
EM GERAL

REDESPACHOS

A Oasa das novidades para homens.

RUA DO P�INCIPE SÃO FRANCISCO DO SULDo mais simples ao mais fino acabamento Sta CataI ina, Brasil.

Rua Rio Branco, 964
\

.l"araguá
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" CORREIO DO FOVO

Prisioneiros 'Nazistas
" Um soldado norte-

americano revista

um prisioneiro na-r:

zista na frente do

Volturno, enquanto
outro aguarda sua

vaz, antes de serem

enviados pare um

campo de concentra

ção. Apesar da gran
de reslsrenclq opos

to pelos nazistas, as

forças aliadas con

tinuam avançando
em direção de Roma.

(foto da Inter-Ame
-ricana).

-Edital fUgO' Sensucinnul
de Primeira Praça

LONDRES � novembro
� (Interaliado) � Noticias
procedentes de Estocolmo
anunciam que chegou à

Suecia um grupo de fran
ceses que conseguiu fugir
de um campo de prisio
neiros de guerra situado
na costa Isetentrional da

Alemanha. Acrescentam
as informações que os

fugitivos, =m número de

cento e três, copseguiram
apoderar-sé de um nauio,
no qual realizaram a au

daciosa empresa, trazen

do consigo, como prisio
neiros, os seus antigos
guardas.

O Doutor Ary' Pereira
Oliveira, Juiz de Direito

• da Comarca de Jaraguá,
Estado de Santa Catari

na, Brasil, na forma da

lei, etc.

FAZ SABER a todos os

que o presente edital de

primeira praça, com o pra
zo de vinte dias virem,
ou dele conhecimento ti

verem ou interessar pos

sa, que findo esse prazo,
hão de ser arrematados,

por quem mais der e

maior lance oferecer, no

dia 10 de dezembro pro
ximo vindouro, as 10 ho-

ras da manhã, os bens :=::=:::=::=::=::=:==

penhor.ados a I Wilhelm
C lheíLawin, na ação executiva ava elfO

fiscal q ue lhe move Al
fredo Feiler, a saber:-

10.) - Um terreno sito

nesta comarca no distri -

to de Hansa,::- á Estrada,
Iza bel, fazendo frente com

uma estrada particular, ::=::===::=::==
Iundos com terras de

quem de direito, entre

terras de Albrecht Schin- interesse, tiver, no lugar
ke e as de JOE'é Roenter, Estrada Izabel, distrito

com a area total de 12.- de Hansa, nesta comarca

500 metros quadrados, a Jande se acham, situados
valiado em cr.$ 200000. ditos bens - E para que

20.)- Uma casa de ma- chegue a noticia ao co

terial construida no meso nhecimento de todos, se

mo terreno, avaliada em passou o presente edital

cr.$ 5.flOO,OO - Total cr.$- que será afixado no lugar
7.000,00, - cujos bens cons de costume e puhlicado
tantes do auto de pönho- pelo jornal «Correio do

ra, auto de avaliação e Povo», que se edita nesta,
edital de folhas dos au- cidade. Dado e passado
tos da referida ação exe- desta cidade de Jaraguá,
cutiva, serão levados em aos doze -dias do mês de

primeira praça de venda novembro do ano de mil

e arrematação em hasta novecentos e quarenta e

publica, pelo valor total três. - Eu, Ney Franco,
de cr.$ 7.000,00 (sete mil oscnvao o subscr-svi.>

cruzeiros). Assim, serão (assinado) Ary Pereira

os referidos bens arre- Oliveira - Juiz de Direito

matados por quem mais Está conforme o original,
der e maior lance eoferf-- do que dou fé.

cer, no dia hora e lugar Jaraguã, 12 Novembro

acima mencionados, po- de 1943.
dendo os mesmos serem O escrivão'

.

examinados, por quem NEY FRANCO

Quereis um temo bem teitój'
Então procurae o az-nte das

"MODAS GUASPARI"
Rua Mal Deodoro, 2 I o

- laraguá -'

Precisa-se
2 Chaufeurs p. caminhões de carga, 2 Me

canicos ou auxiliares para oficina de con

certo de caminhões, 2 Trabalhadores para
armazem.

EMPREZA DE TRANPORTES
FRENZEL S. A.

Av. G. Vargas n. 354 Jaraguá

{?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·ioo:

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U.Á
\.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::��}

I M'P O R In n f C U R ft
�e UIDO lurinuite HgU�ß

20 de Novembro de' 1943
..............................................u •••••••••••••
. _ _ .
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1._
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com-

:Carlos Hoepcke S. A.I_farmPa_ra;r;_"_'Nova
I

de ROBERTO M. HORST

t Comeraio e Industria � :o���i.ff�:!éhZ����
, RUB Mal. Deodoro, 3D • JARAGUA

,

II
I

• TUBARÃO, �RU.ZEIHO, LAGE§, JOINVILLE, I
LAGUNA!! BLUMENAU IE SÃO FRAN�I§�O ,

Matriz
, Florianopolis

:::::::::::::::::::::::: :::::::!!�:: ::�:::::::::::::::::::::

Oaixa Postal, 1 e 2
Nas suas compras

obsequio pedir
Café Mahnke

�t�t1ENTO
�\tOEIRas

/
. I

FILIAIS:

Obtida com o uso de dois
vidros do PEITORAL DE
ANGICO PELOTEN �E. Co
mo atesta, expontaneamente,
o ilustre cidadão J. A. Pene
do, de Bagé; Achalldo-me so

trendo de laringite a mais de
um mês, que me provocava
uma .tosse irracivel á noite,
sern poderexpelir 'O catarro

bronquitico, recorri ab PEI
TORAL D� ANGICO PE
LOTENSE, preparado do in;
teligente íarmaceutico d..

Domingos da '_ ilva Pinto,
de Pelotas. Desde as pri
meiras colheres que tomei
cessou a" tosse como por
encanto, promovendo a expe.
toração com lacilidade; é as

sim que com uso de cois vi
dros acho-me completamen
te curado n-stabeleceudo-me
igualmente as forças, já um

pouco esmorecidas pela perti
nacia do incomodo; portanto
cumpro um de ver de grati
dão, publicando estas puucas
linhas, que servirão ao mes

mo tempo de .conse lho á

hurnamdade sofredora, usan

do desse precioso peitoral,
sem duvida hoje ')

.

melhor

que conheço para moléstias
do peito e vias respiratórias;
e posso com segurança afian

çar a pureza de sua P' epa
ração por reconhecer a sua

benética acção no o' ganismo
animal sem perturbação das
vias abdominais, COI11U não

sucede com muitos outros

calmantes que conheço -

Bagé 1. A. PENEDO.
Confirmo este atestado

Dr. E. Ferreira de Araujc
(Firma reconhecida)
Licença nv. 5 1 I de 26 de

Março de 190q.
Depósito geral: LABORA-

TORIO PEITORAL DE

ANGlCO PELOTEN"E

Pelotas - R. G ..
do Sul Ven-

de-se em toda' a pa.te.

É UMA DOENÇA �RAVlsSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA

MíLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO atasE GlRANOE FLAGELO

usa: o

1;1 U 111111:[II�ll�111!1
A SíFIUS IIB: APRESENTA SOB

INÚMERUI'ORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCR6FULA8
ESPINHU

FISTULAa

ÚLCllftAII

IECZIEMU,

'Fl!ftIDU
DARTROS

MANCHA•

�

I Endereço telegrafico: "HOEPCKII;::'"
• �e �?t "e �edel "e �e "'e "e "e "e "e "'0 "e "'e "'$ "O "'O "3d!Z Q Q G � C Q G $ C cAe C $ Q • ® Q �

=

Ferragens - Louças - Fazendas
I

Produtos Quimicos e

Farmaceuticos -- Fabrica de Pregos - Estaleiro

Secção de Despachos - Navegação.

O ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A -

Exclusivamel!te para molestias de olhos, ouvidos
nariz e garganta

'
.

Dispõe de aparelhos os mais mordemos para exame
, de sua especialidade.

RichlÍn. Rua do Principe. Fone, 1)-4.

LOM8ßIGUEIRA MINANCORA Compramos. de Diversas Qualidadas

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME (JI n, 1, 2_, , e 4 §(O)(CliIEJD)AJD)IE liGLUA§§l(J9 lIlfl&o

-
..-

Proteja a saúde de seus tilhos ,e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias

RIBEIRÃO MOLHA

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
.

MINANCORA para o s- u tilhinho. INSTITUTO. ROCHA LOURES

]OINVILLE

JARAGUÁ'

'. Verrnitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ II ANOS

VENDE-IIB: EM TÔOA PARTE.

E um produto des Laboratórios Minancora

-'jOINVILLE

I

Quer ver o nosso jo
rnal melhoradoj Con

siga hoje mesmo um

bom anuncio. I

25

50

\
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Nas eleições realizadas ôntem na A. A. Brasil, [oroméleíros para presí-

dente e' vice
/

presidente respefívnmente ,os senhores Arthur Breithaupt

e Dr. Luiz de Souza, após, sensacional pleito.

CORREIO DO POVO
:::�...-----.'.::::: o Preceíte do Dia

Palides, fraqueza e aba

timento, índísposlçêo para
o trabalho, cansaço fzicll,
falta de .ânirno, são em

geral meles de que se

queixam os indivíduos
I anêmicos. A anemia sem

pre tem uma causa, que
deve ser encontrada e

combatida eficientemente,
pelo médico. SNES.

Locaes Lenha
Picada

de coivara 1a' qualidade
Metro Cubico ou

Cal rada - 12 crúzeiros

BOM ANUNCIO PARA

"CORREIO DO POVO" I- o SEU JORNAL -

-o

Nascimento

o lar do nosso preza
do amigo sr. Procopio
Pereira lima, e de sua

exma. esposa d. Paula
Cidral Lima, proprietarios
do Bar Catarinense, foi

enriquecido, a 15 do cor

rente, com o nascimento

de uma galante menina

que, na pia batismal, re

ceberá o nome de Evaair
Terezinha.
Nossos parabens.

o-----------------�

I O Senhor

QUE R COLABORAR

Caixa Postal, 19 FUN D A D O EM 1919 Telefone N. 39

ANO xxy JARAGUÁ
STA. CATARINA N. 1.199

20 DE NOVEMBRO DE 1945SÁBADO,

Salario de cempensaçãe Movimento forense

(em Cr$)

pela Promotoria Publica,
como incurso no artigo
129 do Codigo Penal,

Dia 12-Realizaram-se as _

Consideram-se depentes, praças nos executivos fis

desde que vivam total ou cais de Frederic Rutzatz,

parciaimente a expensas
Curt Iosr e João Kirch.

do servidor ou inativo: Foram arremetedores dös

a) Q filho menor de 21 bens dos dois primeiros,

anos; b) o filho invalido, respectivamente, Ricardo

de qualquer. idade.
Karnehen 'e Leo Eschweil-

Compreendem-se nas ali- ler. Não houve licitantes

neas (a) e (b) os filhos de pera os bens de João Kirch .

qualquer condição, os en-j
Dia 15-Pelo f'.!. M. J�iz

teados e os adotivos. da Comerca foi procedida
. -rt, 13 - Excetuado o li revisão e qualificação

imposto de renda nen- de' jurados, �ue devem

hum imposto ou taxa gra- s�rvlr no proxlI�o exerci

vará o salario-tamilia, nem CIO.

sobre ele será baseada

qualquer contribuição ain

da que para fins de pre
videncia social.

Lenha para for
no etc. � .

Entrarão em vigor no

dia 1. de dezembro, os de

cretos que alteraram o sa

lario minimo e o augrnen
to de· vencimentos dos

funcionarios. inclusive os

contratados e os diaristas,
alterações que vigorarão

.

emquanto perdui ar a situa

ção criada pelo estado de

guerra.
O salario minimo ficou

assim alterado:

Florianopol1s e adjasen
cias, 310 cruzeiros, muni

cipios visinhos, 260 cruzei

ros, demais localidades

250 cruzeiros.

Aos .extranurnerarios-

mensalistas que percebem
salário não previsto na

respectiva escala e aos ex

tranumeràrios contratados é

concedido um aumento de

acordo com a seguinte
tabela:

Xadrês
- Entrega a domicilia-

I
PEDIDOS Á

As!u:�:o.:e ::;0 de
....

Ho�ert8 firßn��eru
Juiz de Paz de Ieragué o

..

··�i tt:
snr, José Lindolfo Borges.

I1LBUN5

EFETIVAMENTE PARA

O PROGRESSO DESTA

FOLHA '?

Nota Oficial da Dire
ção do Torneio

Pela presente, ficam con

vidados todos os jogado
res inscritos no Torneio

de Xadrez, para uma reu

nião que terá logar na séde

do Clube Aimoré, .quinta:"
feira dia 25, pelas dez ho

ras da manhã, afim de se

rem tratados assuntos de
Interesse geral, relaciona

dos com o prosseguimento
do Torneio.

A DIRETORIA

Aniversarios
I

No dia 12 fez anos o sr .

Martinho Soares, funcio
nario Estadual.

para fotografia
Rico Sortimento

Recebeu Tipogra ua Avenida

- SE É JARAGUAENSE,
CONSIGA ENTÃO

HOJE MESMO UM

semestre do imposto ter

ritorial e na Federal a ul

Neste deverá ser pago time prestação do impos
a Coletoria Estadual o 2. to sobre a renda.

Impostos

Dia 16-Foi procedido o

interrogatorio do reo Ali

cio ßorini, denunciado

Os curiosos calcu- Tabelamento para o �;'.��s d�on�;:;����s q��Calorosa Acolhida
os Troles trole dentro da cidade é

los de Sauekel .

. I igual ao dos autorno-

Com a crI�e de

tranS-lV�iS
de praça.

.

.

porres, ocasl�mada pela Estes ultimos, com ga-

Salario Mensal - Aumento .
Londres, novem bro -

falta de gasoline, começa- solíne racionada. dificul

(Inter-aliado) - Sauckel, o
ram a reaparecer os arcai- dades de toda e sorte,

(em Cr.'f,) ditador operário da Ale- cos troles que -se acha-
conservam seus precos e

manha. pronunciou há va� entocados desde
no entanto o mesmo não

pouco, um discurso em mUlt_?s anos.
.

acontece com aqueles, si

Praga no qual fez a se- .Nao resta a menor d�- bem que o preço.do mi

guinte afirmação: "O po-
Vida, de que o al?arecl- lho que nem sempre é o

tencial de trabalho do �en�o desses veículos, combustlvel adotado, ten

Eixo, representa 350 mi- SI nao resolveu o proble- ha tambem subido o preço.

Aos extranumerários-dia- lhões europeus H o .do
ma dos trensportes, toda Em Blumenau .uma cor-

ristas é concedido um au- Japão 500.000.000 a sia ti-
via minorou a crise. rida custa Cr. $ 5,00, de

mento de Cr.'f, 6 ou diarios, cos. no total de . . . .
..

O que entretanto não acordo com as medidas

quando perceberem atéCr.j 85:1.000.000 pessoas. As se compreende, e já está tomadas pelas autorida-

26,OU por dia e de Cr.$ potencias aliarias repre- se tornarndo um abuso, des competentes .

• 8,00 quando 2 diaria for sentam em conjunto ...
é o fato de que alguns Urge pois que rambem

superior. 1.100000000 pessoas. A proprietarios desses vei- aqui se tome tais medidas.

Fica elevado para Cr.$ proporção pois, entre os
cu los, venham cobrando

40,00 o salario diario ma- dois grupos internacio- quantias exorbitantes por
-----------

ximo do extranumerario- nais é de nove para on-
corridas dentro da cidade. ----------

.

diarista.
.

r ze, enquanto que na últi- C t
.

A.os ex�ranumer�rios-ta- ma guerna, foi de um pa- frequência". O leitor se-
an 0llelras

reíeiros e concedido um ra dez. Por esta razão guramente se perguntará, .

f i
aumento sobre o preço não existe urna base real si tais cifras poderão Ia- 'para otogra ias

unitario da tarefa, calcula- para comparar as duas zer alguma impressão aos todas as côres

do de modo que o salario guerras mundiais, como habitantes das populações Recebeu Tipografia Avenida

medio mensal, de cada a propaganda aliada tra- alemãs arruinadas pelos _

grupo executante da rnes- ta de fazer' coru tanta bombardeios aliados.

ma tarefa, se eleve de acor- • •

_

do com a �bela cons�n�
�.�������������••

���������������

doA�rtgr!tificações de fun

SCHULZ & C I A LTDA
I :: ,

�� _ .._ ::

ii��;;oe�ev��r;;dOJ:S ac�ir��\ .' • :it·······
· ···· ·_ · · .. · · · · ,.\r

��ti�CSe!:i:;:I�.�:::�nto REPRE5ENT�;��� Moinados por Ata��oMI 55
Õ E5!;.::! Emprezc Auto-ViÇíQão 1::1:'

(em Cr.$) (em Cr.$)
Rua Oel. Procopio Gomes, 99 J A R AG U Á

��é ���',��a1.300,O(I-íg�:�� Variado sortimento de: ii aatarinense 5. A. II
de 1.500,00a1.900,00-200,00 Conservas li ----- .. - ..-- II
Vi���mn��Sa�t���nt�:te�r�=

Charutos Danemann
.

Transporte de passageiros e cargas :::.I::.!:::::�res fica ainda- instituido,
Bebidas especiaes

para os servidores civis, Miudezas em geral' I

Despachos, Armazens, etc.

tr��:��:::��nJiali:'�� Cereaes
li

em tráfego múlno. entre as principais praças do ii

!���\�;'t;���J;:;1� 1 S_·.A.�.i.;.:r.:.;.;.t.�.:.�.o�.�.;.:_:.r.:v.:.:;.;.:.�.e.�.:.�.:.:!.�a.�.{.�.�.oo•. �I t,,:�,:,�,�,:,�,�,���;::�:�"�:2��:�:�:�;,���:�,::,,'�,�,�",J

Até 650,00 -I5U,00
de 651 ,0Ja 1.4UO 00-2UO,(;0
de 1.4L1I,OUa2.9UU,OO-30u,UO
de 2 901,OJa3.400,00-4uO 00

de 3.4U 1 .uü em dian te·50u,00

]

) J�.'

A população de Porre dAnunciata J'ecebe com vivas

demonstrações de alegria as forças norte americanas' qUE' Iiber

taram a cidade 'do jugo nazista-

Em todas as cidade italianas os norte-americanos. são
I

saudados como Iibertadores.

(Foto da Inter-Americana)

EXIJAM O SABÃO

,�\\�O VIRCt;.J �OA� �
(�WfTZH INDUSTRIAL
JOI.NVILlE

"Virgem B 5P ea i a li d ade
�'

s�ßÃ� ylRCfAt
.. '.

ESPECIALIDADEda elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA.

\ '.

/
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Exéraitos
CAIRO, novembro �(Do

Greeck Information Servi
ce para Intereltedoj=-Em
penhar-se numa campanha
de guerrilhas, para um

povo escravizado, signifi
ca levar a cabo um movi
mento heroico e, hlsrórí
camente, de profunda síg-

nlficação, Muito raro 'o

mundo exterior póde vis
lumbrar o que na realida
de está acontecendo nos

paizes ocupados, onde as

atividades anti-nazistas fi

cam envoltas em mistério.
Consideremos em rápi

das linhas o caso da Gré-

cia. Há naquele malogra- dos e, no momento, eficl- defeza dos palzes liberta- de tempo de paz, e�tá se propriedade comum.

do paiz, segundo informa- enternente armados. A es- dos da opressão inimiga, operando de maneira m-

ções do correspondente ses 50.000 "reguleres" de- na base exclusivamente tensa e sern perder opor- 9 exército de guerrtlhel-
do "T I M E S", de Lon- ve-se acrescentar o nume- local. tunidades. Contudo, os ros na Grécia como nou-

dres em Smirna, cinquen- ro igual, 0U provavelmen- seus feitos de 'heroismo, rros paizes subjugados,
ta mil combatentes de guer te o dobro, operando na

' Esse poderoso exercito raramente se tornam con- vem mantendo o fogo sa

rilhas, em formações regu- forma de reserva e ne de guerrilheiros, nurnérica- hecidos e os atos de im- grado da sua fé na vitó

lares, bem organlzados, "guarda merropoütana", mente superior ao exérci- portância estratégica difi- ria final, que não tar-

rigorosamente dlsclpllne- que tem <;I seu cargo a to grego em seu efetivo cilmente podem considerar dará.
'

de Guerrilheiros

c O R R E I O O O .p O y O
Caixa Postal, 19

Querver O n�sso jor- J N O'T A S·
nal melhorado'? Con- p 'O 1',· C ,. ',,'-I· Ssiga hoje mesmo um, U

, bom anuncio'
Telefone N. 39

Correio doPovo
...............�..............................�

ANO xxv JARAGUÁ SÁBADO,

fUN O A O O EM 1919

STA. CATARINA N. 1.199

Waldemar Luz oficial
do Registro Civil do Dis
trito de Hansa, Municipio
de Jaraguá, faz saber que
pretendem casar:

Defensores de Napoles

Apresentamos, com esta

edição, aos nossos preza
dos leitores, o nosso ior-

(REQUERIMENTOS DESPACHADOS) 'n�l, em f�rf!l�to maior,
aliés, o deflnírivo, com o

PELO EXMO. SR. CAP. tim de corresponder á

SECRETARIO DA SE- amavel acolhida com que

GURANÇA PÚBLICA: fomos recebidos nesta nos-
-,

sa fase.
É propósito da direção

da empreza que tomou a

seu cargo o Correio do Povo
melhorar sempre afim de
acompanhar desta forma,
o progresso continuado
de Iaragué.

20 DE NOVEMBRO DE 1943

EDITAL No 1191

"

hospital
nazistas
italiana

De José Marcelino Mül

ler, por seu genro Kurt
Hermann, residente neste

munícipio: "Sim, em face
da informação da DOPS"

PELA INSPETORIA DE
VEfcULOS E TRANSI
TO PÚBLICO:

De Bernardo Karsten,
residente nesta cidade:
Não, há razão para ser,
ordenado o ernplacemenro,
pois deu entrada na repar
.tição, requerimento algum
pedindo o mesmo," A dis
posição do inreressado,
permanece em cartório da
'Policia, o quantia de Cr$
62,00, deposirados na De

legacia no ano de 1942.

Pela Delegacia da Ordem Po�
litica e Social De Augus-
to Kuhr, residente em

Hansa: "Sim".

[oinville por não estar na

alçada desta Delegacia so

lucionar o pedido,

-x-

Furtos Diversos

Edital N. 722

Artur Müller, Escrivão e Ofi
ciai do Registo Civil do 10• Dis
trito da Comarca de Jaraguá,
Estado de Santa Catarina, Brasil.
faz saber que compareceram

no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:

HERBERT LARSEN e,

PAULA RAMALHO

Ele, solteiro, lavrador,
domiciliado e residente
-neste distrito, com deze

CONRADO KARSTEN nove anos de idade, nas

e HELMA HINSCHING. cido neste distrito em dez

Ele, solteiro, lavrador, de outubro de mil nove

nasceu em Jaraguá, em cenros e vinte e quatro,
mil novecentos e nove, filho legitimo de Max Lar

domiciliado e residente sen e dona EIJla' Taruhn
nesde distrito em Estrada I Larsen,

domiciliados e

Iaraguei, sendo filho legi- residentes neste distrito.

timo de Bernardo Karsten Ela, solteira, de profissão
e de Ana K. Karsten. domestica, domiciliada e

Ela, brasileira, solteira, residente nesre distrito,
lavradora, nasceu em ßlu- com dezesete anos de

menau em treze de junho idade, nascida neste dis

de mil novecenros e deze- trito em primeiro de julho
seis, domiciliada e resi- de mil novecenios e vinte

dente no municipio de e seis, filha legitima de

Blumenau em Massaren Joaquim Ramalho e dona

duba, sendo filha legitima Ana Ramalha, dornlcílla

de. August Hlnsching e dos e residentes neste

de Hulda Zuelow. distrito.

Jaraguá, 18 de novem- Hansa, 13 de novembro

bro de 1943. de 1943.
Apresentaram os docu

mentos exigidos pela tei.

Si alguem souber de

algum impedlrnenro, opo
nha-o na forma da lei.
Lavro o presente pera

ser afixado no logar do

costume.
WALDEMAR LUZ

Estes civis, que são vistos numa enfermada de um

de Napoles, Ioram Ierid os na luta travada contra OR

durante o periodo em que estes tiveram a bela cidade

sob seu domínio. (Foto da Inter-Americana)

EDITAL N° 1192

Escrivão

Depois de vários dias
de investigações, a policia
conseguiu prender Os me

liantes gue, alta madruga
da, vinham furtando trilhos
de aço' da Empreza de
Transportes "Frenzel".

Os trilhos que eram ven

didos nesta cidade, foram
apreendidos e entregues
àquela Empreza.
Com essas detenções fi

cou, igualmente esclarecido,
o furto de correntes de
canôas e de várias canôas,
sendo uma destas apreen
didas em Ilha da Figueira
e restituida ao seu legitimo
dono sr Germano Schuetz,
e aquelas estão ern vias
de serem apreendidas. em
Itapocuzin ho onde consta
foram vendidas

De Guilherme Finkbei
ner - residente neste mu

nicipio .. "Sim".

Pela DelegaCia Regional de
Policill em Joinville � De 'Au

gustz Rikwaldt Ballok >

"Sim".

3 %

Pela Dele-gacia de Jaraguá:
De Angelo Rubini - 2 re

querimentos
' Certifi

que-se".
De Walter Kuhr, resi

dente em Hansa - Enca
minhe-se à Regional em

'(?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\i

Informações em, Geral

Banco Indbstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUB-;CRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agencia: J A R A-G U Á
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O»

Matriz: I T A J A Í
I

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, joinvilie,
Lages e Riu do -"ui AGENCIAS EM: jaraguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro Mafra, -Perdizes, Rio do

Peixe, Sã" hancisco, Tubarão e Porto Uuião SUB-AGEN-

M A T ß I C U L A S
CIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São joaq�i,m e Tijucas. ESCRI

TORlOS EM: Concordia, Gaspar, Taió e Urussanga. EM

-

, INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri-
nho e Araranguá,

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulos de expor
tação e outras operações de credito; passes pára
as principais praças do Paiz, mediarite taxas modicas.

Marinheiros ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JURO"

A disposição sem aviso, com retiradas "livres para
,

quaisquer importancias '20/0
Com avi,><!> previo (retiradas dillrias até

1,000,00)
Depositos Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) depositos iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 mpses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base d,a prosperidade
Deposite as suas, economias no

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO D� SANTA CATARINA S. A •

H O R A R lO: - Das 930 ás 11,30 e das 14 ás 15
Sabados: Das 9 ás 11,00.

JACOB BECKER e

WALLI BENKENDORFF

Ele, brasileiro, solteiro,
ferreiro, nasceu em Iara
guiá em vinte de setembro
de mil novecenros e deze

nove, domiciliado e resi
dente nesre distrito I em

Retorcida, sendo fi lho le

gitimo de Iacob Becker e

de Berta Becker.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu em Ja
ragué em cinco de outu

bro de mil novecentos e

vinte e quatro, domicilia
da e residente nesre dis
trito em Retorcida, sendo
filha legitima de Ricardo
Benkendorff e de Guilher
mina ôchinemano.

Iaragué, 18 de novem

bro de 1943 ..

'

E para que chegue ao conhe
cimento de todos mandei apre
�sente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.

Si alguem souber de algum
impedimento, acuse-o para os

fins legais.
ARTUR MÜLLER, Escrivão

Não se esqueça de procurar em pnmetrn lugar o Escritorio de
,

Francisco F'_ Fischer
INFORMAÇÕES EM GERAL Requc:rimentos-Lscritu·
ração dos livros fiscais e comcrctais-c-Prepara proccsso�

para ABONO !'"r\MILIAK.

RUA MARECHAL DEODORO "'. 210 - J A R A G u Á

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

na escola

de Aprendlzes

Está' aberta até 30 de
dezembro a inscrição pa
ra a Escola de Aprendizes
Marinheiros em Florianó

polis.
Os candidatos deverão

ter de 16 ã 18 anos.

Os interessados pode
rão receber informaç6es
detalhadas na Prefeitura

Municipal.

É a pomada
ideal CURA TO
DAs AS FEHI
DAS, tanto hUlpa
nas como de ani
mais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A Farmacia

Crl:l?, de Avaré,
(S. Paulo) curou

com a «MINAN
CORA» úlceras

que nem o 914 conseguiu curar.

Dila Carolina Palbare's,d8 Joinville, curou

com UMA ,R6 LATINHA, umaFERIDA DE 9
ANOS! Tem havido cellt8nas de curas seme

lhantes! !! Adotada em muitos hospitael", ca

sas desaude e clinicas particulares.
.

AVISO IMPORTANTE: - A vel'dadeira
«PomadaMinancoI';n nunca existiu a não ser

'em Suas latinhas originais com o' emblema
simbólico acima. Recusem imitações! Exijam a

verdadeira MINANCORA em sUdlatinhaoriginal.
REPA}{EM BEM AO COMP,RAR t
É um produto dos Laboratorios «MINAN

CORA» de JOINVILLE.

��ro�==�ß!tlfS
CIRURGIA PARTOS, MOLE"TIAS DE SENHO",," E Nov; I"ta.,!���e�!'

,CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS 'E TROPICAIS,,' Apó. ,ongo. e.tudo. foi dLscoberto um

, mediec menta vegetal para o tratomen.

DOENÇAS DA PELE, to com ótimo. re.ultados de varize"

que prejudicam a circulação venosa.

- E Iet r,'c I' dad e Me'd "ca -
ó.ta medicação, na do.e de tr's colhe'
re, das de chá ao dia, em água açuca.
rodo, restitue às pernas o seu .stado
normal e a belesa estética, Em Id'ntlca
dose debela os moles causados pelo.
momilos hemoidários internos e externol,
inclus,ive os que sangram. Nao encontran
do nas farmácia. ou drogarla., peça dlre.
tamente ao depositário, ex, POSTAL 18704
(um o;to·••te quatro) São Paulo.

HEMO· YIKTUS (Líquida)

Indut(ltermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios U�tra Violetas e Infra Vermelhos

'-RAIOSX-
Rua Mal. Floriano n. 152

I

C!inka geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curias e mera-surtas Dh'etor Médic� do Hospital "São José"
- Indutotermia - Bisturi-detrico - E1ectro-cauterização ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

- Raios Inira-vermelhos e' azuis. •

;.
• �S8@§�@§@§�@6S8��@8�@8��@§�88®�

. -

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ::1:1:II DR. �ADALLA AMIN
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ li
ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTBL WEIS) ii

II - ....oinville -
, !!

�
�

Dr.. Waldemiro Malurec�en
e_SA 1>1 ••'DI

- JARAGUÁ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Perfeito entendimenlo en

fre os aliados em Moscou.

o Maior exilo da Conferencia de Moscou ..não está pre-·
so a documentos Iínnades, nem a críaçãe dessa grande maqui
naria, e sim, ao estabelecimento de uma base de confiança e

boa vontade entre os aliados, declarou o sr. Aatony Eden
ministro do Exterior Inglez .

CORRßro DO POVO Pagina 4

André Martins -.
E Saltar* da Cama DIsPolIo para Tudo

Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não
são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago.Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-sé abatido
e corrio que envenenado. Tudo é
amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não toca

rá a causa.Neste caso, s PílulasCarter
são extraordinar iarneu e eficazes.Fa
zem correr esse litro J� bi.is e você
sente-se disposto pa. 8 tudo. São sua
ves c, contudo. esr-ecialu.ente indi
c�d.lj par, fazer" ·bi'i, correr livre
mente. Peça as Pílui.l' CClrter. '\/io
acei.e outro produto. Preço: r' 3.YJ

Tecidos das Melhores Fabricas do País

€CAPAS DE BORRA�!lIA PARA I
§��DORAS F:: SEN!lIORITAS I

I SEDAS!) �ASE:MIRA§, LIND:OS
BRINS, . ROUPAS FEITAS

-- VENDAS POR ATAOADO E A VAREJO

BLUMENAU Rua 15 de Novembro n. 1.051 ---�-----

.

20 de Novembro de 1943

Penta gens
Informações sobr'e
processos fiscais,
impostos, etc.

MInutas de Escrituras.Contrátos

Defezas Fiscais

Cobranças
Na.turalizações
Defezas e orient.ação
nas lAis trabalhistas

e sociais

.

Requl:'rimentos.

Segul'os
Incendio

Transportes
Acidelltes de TrRbalho

Acidelites Pessoais

R�gisto .
de firmas

Patente de rpgisto e

marcas dI-' fa brieas
no dep. Industria e

Comercio

Rua Marechal Deodoro N. 23

jARAGUÁ STA. CATARINA

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

PAPEL CREPON

côres na

DR •.LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

de todas as

Escritorio: Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 341 TIPOGRAFIA
::::::::::�:��;:�:�;::�:::�:::::�:::�;:::�:��:�:�:��:::�:�:::�:�::�:�:���:;:::��:�::::::::: I................... n u n ..

_ , .

AVENIDA

!

i "CL\LÇL\DOL
l
,

INDUSTRIA DE_ CALÇADOS
GOSCR IRMAOS S, A.

Jl\Rl\GUL\ -. fL\NT.l\ Cl\TL\RI NL\

o Correio nos Esportes
OTTAWA, novembro

(Do Canadian Wartime
Informa tion Board para

enfrentará amanhã a S. D. Dom Pedro II ��!e��liR��? FO���lSr�:z�
Canadense recentemente

completaram um serviço
Vai pera um ano que que Dom Pedro e Brasil, Não nos olvidemos no na praia de uma remota '

disputou-se pela ultime vez representem atualmente as entanto que os defensores ilha f6ra da costa da Co-
a taça «Rudolfo Fischer» expressões maxlrnas do do glorioso clube Ieragu- lômbia Britânica, que mar

cuja pósse não se dicidiu nosso futeból. aense poderão exibir-se ca um passo enorme no
nos dois primeiros prélios. Ambas as equipes arca- I como nos seus bons tem- progr esso aéreo do Ca
L!ogo que se anunciou o rão com a grande respon- pos e colher um resultado nadá. Decorreram apenas
50. empate Dom Pedro - sabilidade de resguadar o honroso. Não rios arris- 13 d ias, desde a instala
Brasil, os meios esporti- prestigio esportivo de carnos por esse motivo ção de urna tenda para o

vos do municipio ficaram Hansa e Iaregtié, do que á apontar o provável ven- grupo 'de construtores
em polvorosa, porquanto se infere, que se trata, de cedor da peleja em pers- até O momento de pousar
é desejo de todos rever o um compromisso dos mais perlva. .

a primeira fôrça aére-a
clássico' confronto entre importantes. . _ na primeira pista de aço
os dois aauerridos rivais. A verdade manda se

Na preleminer trevaräo do (j da'o b t
.

t
ana .

Depois há outro motivo diga que o Dom Pedro com a.e os conJu� .os se- A pista mede 4.701) pés
pera que o inreresse seja presentemente etravésse u- ctu�danos. NoAs prAehoBs a�-I de comprimeto pol' 150 de
d I

.

O 2 2 5 5 f' b 'Ih t
. eriores a .. rasi I

'

f' dup o. s a e a ma ase ri an e, rnais '.' . argura e'e eita e pe-
em Iaragué e, os 3 a 3 categorizado e com ,um modstrou-se mais cepaci- daços ele aço ele 12 pés

H dã
. .

t f' d ta a.
t

A

d Eem ansa ao ao Jogo coruun o a Ia o, reune por res ca a um. stss
de amanhã em Hansa um graudes posslbllldades de A embaixada do' «alvi- pedaços são unides de
caráter diclsivo. Todos es-] sucesso, haja visto que os anil» Viajará pelo expres- forma a fazer uma carna
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o melhor quadro do mu- não perderam síquer um do esportista Durval Mar- a capacidade de suportar
nicipio. E, não ha duvida jogo no a�o em. curso. certo. o peso de bombardeiros
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sar e levantar vôo.
Antes da instal ação do

lapete de aço, a praia
teve que ser limpa de
milhares de pedaços de

pau e notras coisas ati
rad as pelo mar, em urna

área de mais ou menos

5.000 pés de comprimeu
to por 300 de largura.
O tapete . de aço foi

colocado exclusivamente
por homens da R. C. A. F.
que com excepção do co

mandante, eram iu terra
mente inexperientes nes

se gênero de trabalho.
Fortes veNtos sopr'avam

do mar, acumulando a

areia em dUllas, e a chu
Vêl que caía tornavp o

caminho intl'ausitavel; o

trabalho prosseguia. no

entallto, atI avé� de peri
gos e de ataques do mal'

e do ar, ficando pronto
três dias ant.es do prazo
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o Campeonato Brasl- I tuóses» da pelote:

leiro de Futebó! está ehe- O America de joinville,
gando em sue fase aguda. derrotou domingo em Ire
Ainda domingo ultimo, os laí, o Lauro Mueller F.C.
gauchos eliminaram os pela contagem de. õ

a 2..
parenaenses, classtflcan- O Seléto de Bananal,
do-se pare as partidas no que regressou de São
Pacaernbú. Os paulistas Bento com o revéz de 2
novamente foram eleitos a 1 conrra o Bandeiran
francos favorito do titulo' tes, queixou-se amarga
máximo, pois Del Debbio mente da atuação do ar

eslá treinando simultanea- bit�o.
mente duas equipes, e

ambas são poder6sas.

Informa-se de Iolnville
que a L.j.D, concederá
ainda esre mês a fllleção
do America, Seléto e Ban
deirantes. R.esta saber se

o Guarani desta cidade e

o Catarinense de Hansa
já solicitaram a sua filia
ção.
O Timboense F. C. de

Timbó, c.onsultou a A. A.
Brasil sobre a realisação
de uma partida amist6sa

Tambem o Bomsucesso
de joinville nllda poude
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o resultado do prélio de
domingo, que' tlpresentou
5 a
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2 pr6 Dom Pedro.,
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Fala-se insistentemenfe
no càmpeonato entre os

quadros, Brasil e America
de jaraguéÍ,' Seléto de Ba
nanal, Dom Pedro de
Hansa e Bandeirantes de
São Bento. Espera-se a

instalação dá su-Iiga di- BRO, 1393 (rlefr�)J}tP, ao

retamente filiada á L.J.D. Hotel CrllzPli'O)
em Jaraguá. - OPERIIÇOEi NOi HlHPITJ\I�-
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Dizem 'os jornais de
São Paulo que o Selecio
nado Paulista do corren

te ano está afiadissimo.
ntegral11-no 4 iogadores
do São Paulo F. c., ;) do

�
Corintians e 3 do Palmei

l! ras e a unica duvida que

� I ainda persiste, reside na

�.
meia-esquerda, ol1d� Remo
do São Paulo e LIma do
Palmeiras disputam a .pri-

.

mazia. Depende apenas

f,.\ da simpatia, porque am

� I bos são verdadeiros «vir,
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I ESTRADA NAS SELVAS
�

Especialista elll doenças
do::; •

OLHOS - OUVIDOS -

NARIZ e GARGANTA.
COllsll'ltorio mOdel'llillnen
te instalflrlo em carater

pel manPllte na cidade dI'
Blllmen<:lu.

RUA 15 DE NOVE\f

•

lllaJ'cauo.

Cantol1ei ras
para fotografias,
todas as côres

Recebeu Tipografia Avenida

A viso aos Subscritores
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Grande Empresa Americanópolis
Séde em São Paulo Diretor-Proprietario Agência no Rio de Janeiro

Rua Senador Feijó n. 205 DR. AFFONSO DE O. SANTOS Rua Ramalho Ortigão n. 9
S'. andar 2'. andar

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

Resultado ·do sorteio realizado em 50 de Outubro de 1943. ,

\

Plano Magno - Mensalidade Cr.ê 5,00
�umerações í-rerniadas

1°. PREMIO: 8505 Nos 1'. premio '5 O 5 Um imóvel no valor de:
--

3', premio 115 Cr.$ 100.000,00
2°. PREMIO: 6;) 1 4 2'. premio 314 Um imóvel no valor de:

--

3'. premio 1 1 5 c..s 20.000,00
31). PREMIO: 2 1 1 5 4'. premio 770 Um imóvel no valor de:

--

3'. premio 115 Cr.$ 10.000,00
4°. PREMIO: 2770 5· .. premio 156 Um imóvel no valor de:

,
--

I
3'. premio 115 Cr.$: 5.000,00

5°. PREMIO:' 01 26 Centena 505 Cr.ç 100,00 -

Unidade 5 isenção da mensalidadede Novembro prox.

O sorteio do proximo mes de Novembro realizar-se-á no dia 27, às 16 hõras,

E
na Séde conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940.

m em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas 'prestações de acôrdo com o re
-

gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal
Affonso de O. Santos - diretor-proprietário

-
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�� COMERCIAL LTDA. ll1�.

� I\

I Caixa Postal N. 19 - Telefone N. 51 I

- Advogacia em Geral Eseritllra�ão Mm'enDlU Imposto sobl'e a R('ndll .�'"

�
-

Cível Con ta bi I idade Analises ��Abertura de escritas Administração dA pl'P-
li}

�
Comercial

e organisação de so- �' Idios e cobranças de
-Criminal ciedades, inclusive as alugueis.anonima� .. �Inventários Balanç')s Vendas d� Imoveis .

,..

Soldados norte,amerümnos e australianos constroem uma

estrada colocando uma malha de aço sobre o leito de taboas.
Este sistema de construção rapirla permite o trans.por�e de ar

tilharia pesada para. quebrar a resistencia niponica nos .arredo-
res· de Lae.· (Foto da Inter-Americana).

,-

ComDHn�iß Iß�ustriHI
�e MH�eira8 S. H .

Por este aviso ficam
convidados os senhores
subscritores de ações da
s.ociedade ancnima acima
mencionada, para a primei"
ra assembleia geral que
terá por fim a nomeação
dos tres per·itos que deve
rão proceder a avaliacão
dos bens e direitos, com

que parte dos ,subscritores
pretendem realisar e inte
gralisar o capital st.1bscrito,
na formação da sociedade,
'bem como para a discus
são e aprovação dos esta
tutos sociais, cuja asssem-,
bleia t�rá lugar no dia 7
d'e dez.embro deste ano, as

14 horas, a Rua Ma,rechal
Deodoro n. 23, no escrito
fio da Comercial Ltdâ. ,na
cidade de Jaragua, Estado
de Santa Catarina
Jaraguá, 16 de Novem

bro de 1943.
Oswaldo Marquardt

Incorporador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


