
vilas muderde de
da

nome a 1·. de Janeiro de 1944, CODl a

da nomenclcduro geografica do ·

..paizJ.
e

eDl
•

vlgor
. -

revisco

1235 Cidades
enlrada

c

ANO XXV

CAIXA POSTAL, 19 Fundado em 1919

N. 1.200

TELEfONE N0. 39

JARAGUÁ Sta. CatarinaSábado, 27 de Novembro de 1943

o dia 25 .do corrente uma administração hones

foi feriado estadoal co- tas, um dos mais progres
memorativo e em home- sista, resaltando por seus

nagern ao Estado de homens ilustres, suas in-

Santa Catarina. dustrias e sua educação.
Data de 1504 a época Berço dos poetas Cruz

em que os primeiros eu- e Souza. e Luiz Delfino,
ropeus desembarcaram do pintor Vitor Meireles

em terras do Estado, no e dos estadistas Lauro

porto de São Francisco. Müller, Vidal Ramos, do

O navio era comanda" jurisconsulto Manuel da

do pelo capitão francês' Silva Mafra, de grandes
Binot de Gonnevile, con- figuras do Exercito Na

tava 120 toneladas e 60 cional, continua o Estado,
homens de equipagem. hoje debaixo da sabia ad-

Tratando-os com huma- ministração do Dr. Nereu

nidade, ,conseguiram os Ramos a galgar os de

tripulantes a simpatia dos graus para se colocar na

indigenas, tendo em sua vanguarda das entidades

volta levado dois jovens federadas brasileiras.

indios, um dos quais ca-

sou na França com uma

sobrinha do capitão do
navio e ali faleceu com

96 anos de idade.
Em 1514 realizou-se

nova expedição a Santa
Catarina, desta vez uma

portuguesa e sob chefia
de D. Cristovão de Aro.
Seguiram-se outros vi

sitantes, uns arribados e

outros de passagem para
o Prata.
Em 1549 chegou a San

ta Catarina a expedição
comandada por D. Alva
ro de Vaca, fazendo par
te dela o alemão Hans
Staten, que posteriorrnen-

,

te escreveu um livro so

bre suas aventuras nas

selvas catarinensos, o nri
meiro sobra o nossoEs
tado

,
Em 1660 foi fundada a

vila do São Francisco, e

em 1662 chegava a ilha
de Santa Catarina o pau
lista Francisco Dias Velho,
que começou a sua colo

nisação.
Assassinado Dias Velho

pelos piratas que assalta
ram a ilha, passou uma

temporada em grande
decadencia. até que de

pois de 1700, novo incre
mento colonisador foi a

dotado.
O nosso Estado, um

dos menores da Feriera

ção, é no entanto, graças
ao seu benefico clima,
suas terras ferteis e de

Novas
cões do
,

Nereu

Sanla

Serão

Calarina realiza-
governo
Ramos

inaugurados nestes proximos
mais cinco Grupos Escolares

Para esre churrasco o I"Correio do Povo", rece

beu atencioso convite, que
aos diretores da "Matex"

dias

Com a presença de S.
Excia. o Dr. Interventor
Nereu Ramos, ôrs. ôecre
tatlos de Estado e altas
autoridades que fazem par
te de sua comitiva, serão

inaugurados em S. Bento,
Canoinhas, Cruzeiro e

Concordia, mais cinco

Grupos Escolares e vari
as outras obras publicas,
nos proximos dies.
Obedecendo ao plano

delineado pela atual ad

ministração catarinense,
que na sua atividade in

dormida, procura sempre
e cada vez mais atender
aos reclamos das neces

sidades catarinenses, as

A participação dos
escolares em festas

externas
Porto Alegre, 25 (A.N.)

- O Secretário da Edu

cação Coelho de Souza,
dístribuiu à imprensa urna

notá, divulgando que re

comendou a todas as es

colas publicas do Estado

que, daqui em diante, as

escolas só tornam parte
em atos externos durante
a "Semana da Parria" e Quando, dos violentos bombardeio. gireram so

ainda com programa de- ataques que a. Luftwafe bre a maior cidade alemã
vidamente revisado, es- fazia centra a Inglaterra, levando a distruição e de
clarecendo que, ulrimamen- então em inferioridade ae-. soleção. Os calculistas in

te, os alunes escolares
rea, Churchil teve ocasião g lezes afirman que com

vinham sendo,. a. todo o de dizer que devolveria 25 ataques iguais a esse

momen.t�, requisltados ?�- bomba por bomba, ou a- a capital ficará um rnon

ra padrtlclPbal� de atos c�v�- té retribuiria pelo triplo as tão de ruirias.
cos _e pu ICO em preJu�-1 devastações causadas as

zo nao somente do enst- cidades e a propria capí-
Da guerra terrestre con-

no, corno da saude das tal.
tinua a ocupar o logar de

crianças. destaque no noticiario, a

A represalia ja a sen- luta na Russia.-
tiram Hamburgo, Bremen, Von Manheim, general
C:0lania e qu�si toda� a.s alemão que comanda a

CIdades da trnportettssí- frente central, deitou na

�a zona d? Ruhr, .que· luta urna força de rnais de
sítue as maiores fabrlcas 150 . .000 homens, tendo na

para o esforço de guerra vanguarda colunas blin
naztsta. dadas e tanques, com

O ataque levado a efei- grande cobertura aerea,

to contra Berlim, na noi- num ultimo esforço para

te de 25 do corrente, foi recuperar Kiev. Lutas vio

o mais violento e devas- lentas, procurando abrir

ta4<l0r que a capitai do caminho através das de

Reich ja recebeu durante fezas já organisadas do
toda a guerra. Centenas general Vatutin. Ninguem
de aviões pesados de pode ainda avaliar até

onde irá a ofensiva na

zista, mas, dando alguma
luz sobre o desenrolar
dessa batalha, os comu

nicados russos esclares
sem que até agora nenhu
ma vantagem de vulto ob
tiveram os invasores.

A GUERRA

A resistencia dos faeistas alemães em Na'poles, foi enorme
porem as tropas _

aliadas souberam domina Ia, auxiliados pela
população civil da importante cidade italiana. A fotografia
acima fixa um aspecto da luta nas ruas."

(Foto da Inter-Americana)

força Policial
Por decreto de 27 de

outubro, agora puhlicado
no Diario Oficiel do Es
tado, a Força Policial de
Santa Catarina foi fixada
em 1.045 homens, sen-

44 oficiais e 50 soldados
do Corpo de Bombeiros.
A despe?:a total com a

Força Policial inclusive

material, foi fixada em

Cr. $ 4.817.457,00.

A Napol�sLula em

proximas inaugurações,
vem evidenciar a pujança
e o vigor de urna adml
nistração toda votada ao

Interesse publico.
muito agradecemos.

Ern S. Bento o Inter- De S. Bento o Sr. In-
ventor Nereu Ramos após terventor Nereu Ramos,
inaugurar solenemente o que em sua viagem, de

Grupo Escolar, que toma- verá passar por Iaragué,
ré o norne do saudoso onde receberá os cumpri
professor Orestes Guíma- mentes das autoridades
rães, participará de um locais e de seus amigos
churrasco, que lhe será e admiradores, prossegui
oferecido pela Companhia ré viajem em trem espe

Quimica "Matex", em re- cial posto á sua disposi
gosl]o, pela presença do ção, com destino a Mafra

Interventor catarinense, que ·e Canoinhas, onde con

inaugurará suas rnodernis- tinuará a receber justas e

sirnas instalações. merecidas homenagens.

Sociedades
por Ações
o decreto assinado pe

lo sr. Presidente da Repu
blica em 1 de novembro,
exigindo o deposito em

casa bancaria das impor
tauelas recebidas dos subs
critores de ações, veio

por firn a urna nova mo

dalidade de roubo que se

estava generalisando de
baixo e sob a proteção
da lei.
A organisação de

'

so
ciedades -anonímas corno

meio de pesear pare o

bolso dos espertalhões or

ganizadores o dinheiro
dos incautos, tinha torna

do espero de verdadeiro

flagelo.
Em nosso' Estado, as

zonas ,coloniais, eram

invadidas por um enxa

me de corretores, na mai
or parte estrangeiros, que
impingiam aos ingenuos
colonos papeluchos sem

valor a que davam o no

rne de opções, e, dessa
forma, canalisavam para
as arapucas paulistas ri.os
de dinheiro.
A policia porem pôs

um term.o a negociata,
varejandov suas sedes ,e

prendendo os espertalhões
que, da noite para o dia,
tinham-se t.ornado em

grandes industriais, quan
do na vespera ainda eram

simples motorneiros ou

guardas civis.
A Copeba, Industrias

Pesadas, Ferro e AçQ,
Celulose e tantas' outras

foram fechadas e nos se

us cofres
-

apenas foram
encontrados alguns ma

gros cruzeiros.
Ern nosso mumClplO,

onde os Epstein e Son
nenreich e ouiros agentes
arrecadaram para as ce

lebres companhias cerca

de tresantos mil cruzei

ros que sirva de severa

lição o prejuizo sofrido, e,
quando daqui para o fu

turo, aparecer qualquer
pessoa estranha a propôr
negocios, lhe apontem, a
porta da rua.

-x-

Da Italia, oade continua
a avançada dos exercitos

inglezes e americanos,
nos chega mais urna pito
resca noticia de Mussoli

ni, o -aza negra daquela
nação latina. O "Duce"
vai presidir hoje a pri
meira reunião do novo

gabinete que levou quasi
doi,s mezes a organisar.

, E mais uma palhaçada
que se junta as muitas

que o fantoche de Hitler
ja realisou, e as quais' o
povo italiano já está en

joado de assistir.
-x-

Com a recondução dos
lideres Iibanezes aos res

petivos pos'tos que ocu

pavam no governo, vol
tou a completa calma a

zona do Oriente Medio,
ultimamente tão agitlldo.

de Som�enos I 1-.

O sr. Gilberto Freire, um 'dos mais nota
veis sociólogos brasileiros, 'autor .de inumeros
livros de valor indíscurivel, -dentre os quais
destaca-se "Casa Grande

-

& Senzala", vem, .

ultimamente, se ocupando com certos' assun

tos de tão pouca monta, que
- deveres chega a

surpreender aos que se habituaram a' vêr na

obra do grande escritor patricio -

a . profundeza
e oportunidade dos seus estudos.

Já tivemos ocasião de ler criticas dirigi
das ao culto sociólogo, pelo: fato de perder
seu tempo, com questiunculas gramaticais em

prejuizo de sua especialidade, corno si fosse
mais 'importante saber-se a perfeita colocação
de urna virgula, do que propriamente corno soluci
onar nossos problemas de ordem sooíal e polltica,

Agora, deparamos publicado no Diario de
São Paulo, o apreciado matutino paulista, um

artigo do autor de "Casa Grande ,& Senzala",
intitulado "Nacionalisação do Ensino em Santa

,ICatarina", em que apreciando a monu

mental obra do Governo Nereu Ramos, atra

véz de recente livro do Dr. Ivo d'Aquino, ilus-
tre secretário da Justiça e Educação em nos-

so Estado, artigo esre em que faz justos elogios
á atual administração catarinense, termina por
fazer um apelo ao chefe do executivo barriga- ,

verde pera que seja dado o norne de Barbosa
'

Lima, a quem consldéra o precursor da cam

panha de nacionalisação no Brasil, a um es

tabelecimento de ensino em Florianopolis.
E acrescenta o sr. Gilberto Freire "Con

tando que não seja da horrível e inexpressiva
arquirura do "Santos Dumont" ou do "Gusta
vo Capanerna".

Ora, todos nós sabemos que os prédios
destinados aos estabelecimentos de ensino em

Santa Catarina e construidos pela atual ad-

ministração, obederam mals aos .preceítos de

higiene de que aos de arquitetura, levando em

conta que o ar e a luz são mais necesserios

á saúde infantil, do que os efeitos da bela ar

quitetura aos olhos do sr. Gilberto Freire,
Não foi preocupação do governo catari

nense, a beleza de fachada, mas e sobretudo
a saúde dos seus escolares, que de fato não

é prejudicada.
Realmente o autor de Casa Grande &

Senzala, no seu brilhante artigo bem poderia
ter deixado de lado- aquele flnal antípattco,
que' apenas serviu para mals uma vez dernons
trar que o es-critor patrício se preocupa muito
com questões de somenos. .

M.T.

Colação
/

�e Grau
�as Alerta�oras

(SeUlH MllIIHR

Visitará Jaraguá
exma. Snra.

Beatriz Ramos.-

Acha-se aberta a ma

trícula para os candidatos
civis à Escola Militar do

a Realengo, no ano de 1944.
O prazo para a inscri

ção encerrar-se-á a 50 de
ãezernbro do corrente ano.
As instruções referentes

a essa matrícula foram
publicadas pelo "Diário
Oficial" da União, em 18
de setembro de 1945, bem
corno em portaria do sr.

Ministro da Guerra, sob
nO. 2.789, de 17 de no

vembro fluente.

O Dr. limar Correa,
Diretor Geral dos Cursos
de Alertadoras do Estado
de Santa Catarina, acaba
de telegrafar aos snrs. Te
nentes Leonidas e Orion,
diretores do curso local,
que a exma. sra. Presi
dente designou o dia 5
de desembro proximo pa-

-----------

ra ter lugar a colação de

grau d?s. �Iertadoras des- lern nouo 6erente o ßnen-
te mUl11ClplO, com a pre- Y

sença de S Excia. eia �o Banco Inco nesta

Fd�������al· ci�ade'
Conforme já noticiamos Com a saída expontö-

por estas colunas, esta I}nea do Sr. Max Meldola.
festa alcançou o maior do cargo que exercia nö

sUCesso, bastando em fa- agencia do Banco Indus
vor dessa nossa afirmativa, tria e Comercio de Santa
seja dito um lucro liqui-. Catarina, nesta cidade,
do de Cr.$ 5,660,00, con vem de assumir o referidO'
forme demonstração que cargo o Sr. Ary Garcia,

publicaremos no proximo que até ha pouco fez par
numero. te do corpo de funciona

.. 1
A presidente do centro I rios da matriz do IncO'

lVlUnicipal da L. B. A., em Itaiai.
agradece, por nosso in- Ao mesmo tempo que
termedio, os elementos lamentamos o afastamen
do comercio e da indus- to do sr. Max Meldola"
tria e particl.llare�, as le- do nosso convivio, dad<ls'

gionarias qut trabalharam as suas reconhecidas qua":
nas barracas e venderam !idades de carater, reju
prendas, especialmente as bilamo-nos com a vinda1
senhoras componentes da do Sr. Ary Garcia, que já:
comissão, e demais pes- conquistou o lugar de
soas que numa elevada destaque que bem merece,

dem�nstração de patriotis- pelo alto conceito em que
mo, auxiliaram de qual- é tido por seus amigos e

quer modo para o maior pela direção do Banco
exito da festa� lnco.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A viso aos Subscritores

Consolidação das
Leis do Trabal ho
Entro.lI em \ligar no dia 10

.

(Confinação)

ser acrescida de horas

suplementares, em número

não excedente . de duas,
mediante acordo escrito

entre empregar e empre

gado ou mediante contra

to coletivo de trabalho.

§ 1°. Do acord-o ou

do contrato coletivo de

trabalho deverá constar,

obrigatóriamente, a impor
tência de remuneração da

hora suplementar, que se

rá pelo menos, 20°/0 (vin
te por cento) superior ä

da hora normal.

§ 2°. Poderá ser dis

pensado o acréscimo de
salário se, por força de
acordo ou contrato coleti

vo, o excesso de horas
em um dia for compensa
do pela correspondente
diminuição em outro

I

dia,
de maneire que não exce

da o horário normal da
semana seja ultrapassado
o limite máximo de dez
horas diárias.

Art. 61. Ocorrendo' ne
cessidade 'imperiosa, po
derá a duração do traba

lho exceder do' limite le

legal ou convencionado,
seja para fazer face a mo

tivo de força maior, seja
pera atender á realização
ou conclusão de serviços
inadlavels ou cuja inexe

cução possa acarretar pre

juizo manifesto.

FER,RAR1I:A

Fabricação .

de Ferramentas Agricolas:

SEOAS�ROTATJVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da :Fonsaca, 183

JARAGUÁ

�.�::::::::::::::-..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;!:::�}

Edital de Leilão Descarrila
mento nas

ferrovias
da Bélgica

liação e edital de folhas
dos autos da referida ação
executiva, será levado em

publico leilão. Assim será
o referido bem arremata

do por quem mais der e

maior' lance oferecer no

dia, hora e lugar acima

mencionados, podendo o

mesmo ser examinado Londres. novembro -

por quem interesse tiver, (Interaliado) _ O Serviço' Por este aviso ficam

no lugar Estrada Izabel, de Imprensa Belga para
convidados os senhores

no distrito de Hansa, nes- a América Latina anun-
subscritores. de ações da

ta comarca, onde se acha ciou recentemente que os
sociedade anonima acima

localizado dito bem. E patriotas belgas descar- mencio-nada, para a primei

para que chegue a noti- rilararn um trem de car-
ra assembleia geral que

cia ao eonhecimento de ga na linha Bruges-Lop-
terá por fim a nomeação

todos, se passou o pre pen, em consequência do dos tres peritos que deve

sente edital, que será afi- que 08 alemães decreta-
rão proceder a avaJiacão

xado no lugar de costu- ram que toda a popula- dos bens e direitos, com I

me, ás portas do Forum, ção masculina de Bru'ges que parte dos subscritores

I
e publicado pela impren- se responsabilizará pela pretendem realisar e irrte

sa loca!. Dado e passado segurança dessa ferrovia. gralisar o capital subscrito, !!!!J!!!!!!Z���r,.
nesta cIdad� de Jaraguá Segundo a ordem alemã,

na formação da sociedade,

aos trese dias d� mes de I a estrada de ferro será b�m como para a discus

novembro de mil nove- guardada por homens de sao e aprovação dos esta

centos e quarenta e tres. 18 a 65 anos de idade. tut?S sociais, cuja asssern-

.E�, Ney Fran?o, e�- escolhidos pelos alemães,
bleia terá lugar no dia 7

crivao o subscre�I. (ass�:: entre a população civil. de dezembro deste ano, as

na.do) Ar y Per�Ir� Oh- A dverte a ordem nazis- 14 horas, a Rua Marethai

veira JUIZ de ?Irelto da ta que os que se recusa- I?eodoro n. 23,. no escrito

�omarca.:-_ERta confor- rem serão punidos com r�o da Comercial Ltda, ,na

nie o original, do que "penas de prisão e traba -
CIdade de jarag.uá, Estado

dou fé.,. lhos forçados ou sen teu-
de Santa Catanna

Jaragua, 13 de Novem ças ainda mais graves".
bro de 1943. Apesar disso, foram

jaraguá, 16 de Novem-

O escrivão descarrilados outros trens
bro de 1943.

NEY FRANCO militares, resultando na

morte de vários soldados
nazistas e em ferimentos
noutros.

'o Doutor Ary Pereira

Oliveira, Juiz de Direito

da comarca de Jaraguá
Estado de Santa Catarina

Brasil, na forma da lei,
etc.
Faz Saber a todos oe

que o presente edital de
leilão. com o prazo de

dez (10) dias' virem ou

dele 'conhecimento tive

rem ou interessar possa,

que findo esse prazo, hão

de ser arrematados, por

quem mais der e maior

lance oferecer, no dia 2

de dezembro proximo
vindouro, as 10 horas da

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

ção executiva fiscal que
lhe move a Fazenda Es

tadoal, a saber:

1".) Um terreno sitono

distrito de Hansa, nesta

comarca, á Estrada Iza

bel, fazendo frente na

Estrada Izabel, fundos

com terras de Leopoldo
Seidel, entre terras de

Augusto Wehl e as de

Gusta vo Rück, com a area

de 625 metros quadrados
avaliado em cr.$ 1.000,00
mil cruzétros -, cujo bem
constante dp auto de ava-

DA

ComDaß�ia Iß�ustrial
�e MH�eirHS S. ß.

Art. 36. Recusando-se

o empregador ou empresa

a fazer as dividas anota

ções a que se refere o

arr, 29 ou a devolver a

carteira recebida. deverá
o empregado, dentro de
dez dias, comparecer pes
soalmente, ou por inter

médio do Sindicato res

pectivo, perante o Depar
tamento Nacional do Tra

balho, no Distrito Federal,
ou Delegacias Regionais
e repartições estaduais,
em virtude de lei, nos Es
tados e no Território do

Acre, pare apresentar re

clamação.
Art. 41. Em todas as

atividades será obrigató
rio ao empregador, o re

gisto dos respectivos em

pregados, feito em livro

próprio ou em fichas, na

conformidade do modelo

aprovado pelo ministro

do Trabalho, Industrie e

Comércio.
Paragrafo unico. Nesse

livro ou nas fiches, alem
da qualificação civil ou

profissional de cada em

pregado, serão anotados

todos os dados relativos

á sua admissão no em

prego, duração e efetivi

dade do trabalho, férias,
casos de acidentes e to

das as clrcustâncías que
Interessern á proteção do
trabalhador.
Art. 42 Os livros de

registo de empregados se- § 1°. O excesso, nos

rão rubricados e legaliza- casos deste artigo, pode-

doe pelo Departamento rá ser exigido ludependen-

Nacional do Trabalho no temente de acordo ou con

Distrito Federal e pelas trato coletivo e deverá ser

Delegacias Regionais ou comunicado, dentro de dez

repartições autorizadas em dias, á autoridade cornpe

virtude de lei, nos Esta- tente em matéria de rra

dos e Território do Acre. balho, ou entes desse pra-

Art. 45. Para o regis- zo, justificado no momen

to dos livros a que se re- to da fiscalização sern Obtida com o uso de dois

fere o artigo anterior, se- prezuizo dessa comunica- vidros do PEITORAL DE

rá cobrado, em selo fede- ção, ANGICO PELoTEN"'E. Co-

rai, a taxe de Cr. 10,00
mo atesta, expontanearnente,

(dez cruzeíros) acrescida § 2°. Nos casos de ex-
o ilustre cidadão ]. A. Pene

do selo de Educação e
cesso de horário por rno- do, de Bagé: Achando-me so

ôaude.
Ovo de força maior, a re- trend» de laringite a mais de

muneraçäo .da hora exce-

Art. 47. A falta do re- dente não será inferiur á
um mês, que toe provocava

giere dos empregados. ou da hora normal. Nos de-
uma tosse irracivel á noite,

infrações cometidas com
sern poder expelir.o catarro

rneis casos de excesso

relação ao mesmo sujeita- bronquitico, recorri ao PEI-

rão os empregadores res-
previsto neste artigo, a re- TORAL DE ANGICO PE-

ponsavels á multa de ein- muneração será, pelo rne- LOTENSE, preparado do in-

nos, 250/0 (vinte e cinco I
quenta e, cinco mil cruzei-

te igente tarmaceutico di.'

ras.
por cento) superior a da Domingos da Silva Pinto,
hora normal, e o trabalho

Art. 55. O empregador não poderá exeder de do-
de Pelotas. Desde as pri-

que receber carteira pare
meiras colheres' que tomei

ze horas, desde que a lei
anqtar e a retiver por mais não fixe expressamente

cessou a tosse como por

de 48 (quarenta e oito) ho- outro limite.
\ encanto, promovendo a expe-

ras, ficará sujeito à multa toração com tacilidade. . é as.

de duzentos a mil cruzei- § 50. Sempre que 0- sim que com uso de dois vi-

ros. correr interrupção do rra- dros acho-me completamen-

Art. 55. Incorrerá na balho, resulrante de 'cau- te curado, restabelecendo-me

multa de cem a quinheiros MS acidentais, ou de for- igualmente as forças, já um

.

cruzeiros, aquele que man- ça maior, que determinem pouco esmorecidas pela perti

tiver em serviço, após 50 a impossibilidade de sua nacia do incomodo; portanto

dias de exercico, empre- realização, a duração do cump�o um de ver de grati

gado sem a carteira pro- trabalho poderá ser pro- dão, publicando estas poucas

fissional ou prova de ha- rogada pelo tempo neces- linhas, que servirão ao mes

ver sido a mesma reque- sário até o máximo de mo tempo de con�eJho á

rida. ,
duas horas, durante o nú- humanidade sotredora, usan-

Art. 58. A duração nor- mero de dias indispensá- do desse precioso peitoral,

mal do trabalho, para os veis à recuperação do I
sem duvida hoje b melhor

empregados em qualquer tempo perdido, desde que que conheço para moléstias

atividade privada, não ex- não exceda de dez hora� do peito e vias respiratória.s;

cederá de oito horas diá- diárias, em periodo não e posso com segurança afian

rias, desde que não seja superior a quarenta e cin- çar a pureza de sua prepa

fixado expres�amente ou- êo dias por ano, sujeita ração por reconhecer . a sua

fra limite. essa recuperação li prévia benéfica acção no organismo

.

Art. 59. A duração nor- autorização da autoridade animal sem perturbação das

mal do trabalho poderá competente. vias abdominais, como não

sucede com muitos ohtros
calmantes gue conheço. -

{r::::;::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\i Bagé T. A. PENEDO,
Confirmo este atestado.

Dr. E. Ferreira de Araujo
(Firma reconhecida)
Licença nO. 5 I I de 26 de

Março de 1906.

Depósito geral: LABORA

TORJO PEITORAL DE

ANGICO PELOTENSE-

FRAOOS E ANê:MJCOS I

Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

laprepjl_ .....

To....
Re.friado.
BronQuit••
E.crofulo••

Convalescença.
Vll\<HO CREOSOTADO

E UM GERADOR DE SAÚDI!.

Oswaldo Mllrquardt

RUA DO PRINCIPE

Incorporador

INDO A JOINVILLE
COMERCIAL LTDA. �

Telefone N. 51 I
Guarda Livros: ROD. G. EMMENDoERFER �

Escrituraeão Mercantil Imposto sobre a Rc-nda �
Contabilidade Analises �
Abertura de escritas �e organisação de so-

Administração de pre-

ciedades, inclusive as
dios e cobranças d·e

alugueis. tVendas dê Imoveis

Minutas de Escrituras.

i
�
�
�

Rua Marechal Deodoro, 23 - STA. CATARINA IY.
(Residencia do Snr. José Emmendoerfer) jj

CASÀ
Não esqueça de visitar a

PIEPER
Caixa Postal N. 19

Consultor juridico: DR. PAULO DE MEDEIROS

A Oasa das novidades para ·homens. Adfogacia em Geral

Cível

Comercial
I

Criminal

Inventár-ios

Contrátos

Defezas 'Fiscais

Cobranças

Naturalizações

Defezas e orientação
nas leis trabalhistas

e sociais.

IMPORIßnlf CURß
�e uma IHriß�i1e 8�U�H

anonimas ..

Balanços
Peritagens
Informações sobre

processos fiscais,
impostos, etc.

Requerimentos.

Seguros
Rc-�isto de firmas Incendio

Patente de registo e

marcas' de fabricas
no dep. Industria e

Comercio

Transportes
Acidentes de Trabalho

Acidentes Pessoais

JARAGuA

Pelotas - R, G. do Sul Ven

de-se em toda a parte.

. ,

I

.� 5

25

50

�

Prefiram a farinha' fabricada . pelo
DINHD JOIN ILL[·

o
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Miss Keny vira ao Bras!
Keny virá ao Brasil' em' 1944, coatratada pelo nosso ,Govêrno para organizar aqui no Rio' e nos

serviço de tratamento da paralizia infantil.

Rio (A.N.) - Um vesper
Uno local informa. que, segundo
foi revelado oficialmente, Miss

principais Estados, um perfeito

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

'ANO XXV }ARAGUÁ SÁBADO, 27 DE NOVEMBRO DE 1945 STA. CATARINA· N. 1.200

Selvas Edital de............................................................

Por J�FF VAN DEN BOGAART

aitação
Aventuras nas

Correspondente especial da Agencia "Anera"

Bombardeio de um aerodromo

Certeir-as bombas lançadas por aviões dos EE UU, des·
troem os aeroplanos nazistas estaciouados no aerodromo de Oi
ampino, Itália. As explosões indicam os danos causados neste
arroj ado raide rea1izado á luz do dia pelos heroicos pilotos de
TIO SAM, (Foto da Inter-Americana)

. .

MELBOURN'E - Ausrré. Durante milhas, a rerra I Quando as tropas visi-
lia, novembro - (Intera- estava coberta por mais ravam uma dessas aldeias, O Doutor Ary Pereira
liedo) - Uma pequena de tres pés de agua. -Os o chefe local dava instru- Oliveira, Juiz de Direito
força integrada por com- nativos não encontravam ções à policia nativa pa- da Comarca de Jaraguá,
batentes holandeses espe- nada para comer nessas re proteger a sua proprie- Estado àe Santa Catarina,
clallzados, chamados "oa ocasiões. Como guias ela dade. A guerra é uma Brasil, na Forma da Lei etc.
errantes", acaba de regres- expedição, recebiam ra- coisa estranha pera esses Faz Saber :lOS que o pre
sar. de uma viage,m .

de ções d� arroz e carne, de nati,�os. Eles s�?em. q�e
I
sente edital de citação, com

I
vanos meses através das que, nao gostavam. Os o nosso lado dispõe o prazo de trinta (30) dias
selvas da Nova Guiné guias permaneciam sern- de um tremendo poderio virem ou dele conhecimen
Holandesa. O objetivo da pre perto da trppa, e está lutando conrra "pa- to ti�erem ou interessar
sua missão não pôde ser porque estavam em terri- rifes estrábicos de _pernas possa que, estando se pro
revelado, mas fizeram-se tOrIO povoado por uma concavas e coraçoes de cedendo ao inventario dos
declarações fidedignas de tribu hostil. Os caçadores demónios". bens deixados por faleci
que os resultados foram de cabeça ainda dominam Cada um dos cornpo- mento de' Ar.a Franz Volk
satisfatórios. algumas areas da região, nentes dessa força expe- mann, e tendo sido feita a

Embora não se possa o�de. tribus primitiv?� �ão dicionár,ia se tornou, após declaração de herdeiros da
revelar muito, por enquan- a�Inglr�m em, sua civiliza- a �ventura a que nos r�- finada nos quais consta

to; 'sobre a significação çao a Idade ?a pedra las- ferirnos um soldado mais, Alberto Guilherme Remoído
militar da missão, 'o ofi- cada. Com CinCO cabeças senhor da sua �refa na Volkmann, como ausente,
cial comandante da uni- frescas um caçador com- luta pera expuls�o dos 0- cita e chama-o a compare-
dade forneceu-me alguns pra uma mulher, e as ve- cupantes

. n�ponICOS da cer, ou fazer-se representar

R
I

C' "Idetalhes das dificuldades zes rapazes de 19 e 2� �- Nova' Gume. Cada um dentro do prazo de trinta eOlstro lyLexpertmentadas pelos "er- nos t:m cerca de Vinte deles po.d� .

contar fatos dias, neste Juizo. par� falar
I

I
,

JONAS DE AMORIM e

rentes", que compreendiam esposas, como resultado extreordlnérios e dos 9UaIS dOS termos de dito mven-
.

tropas de todas as parres das �uas caçadas be'!l foram os. protagornstas. tário, sob pena de revelia.
.

WALDE�A� Ll!�, oft- ANA FRANÇlSCA DIAS

do mundo. O maior per-
sucedidas. Os ho�ens.e Alem �os mumeros pen- E para que chegue a noti- _cI?1 ?O Registo ClVIl d.o Ele, solteiro, operario,

curso foi feito através da mulheres dessas trIbu� VI- gos existentes nas .exten- cia ao conhecimento de to- �IS.trttO de Ha�sa Munl-
domiciliado e residente

iungle .ínexplorada. As ve- vem completamente nus. sas florestas q�; tiveram dos, se passou o presente cipto de Jaragua, faz saber
neste distrito, com deze-

zes, os homens caminha- de .�tra�essar, <?s. erran- edital que será afixado no que pretendem casar.
nove anos de idade, nas-

varn em panranos com a- O oficial comandante tes estlve�am yar�as ve- lugar de costume e publi- EDITAL N. 723 cido em São Francisco,
guas pela cintura. Certa dos "errantes" descreveu zes .nas Imedl.açoes de cado pelo Diário Oficial do neste Estado, em vinte
ocasião tiveram de cerre-

a magnifica recepção que localidades dO�Jn�das pe- Estado e pelo Jornal local AFFONSO WULFF e nove de abril de mil no-

géir um barco de duas lhes dispensaram os he- las forças� mporucas e, "Correio do Povo" Dado EIKA SIQUEIRA. vecentos e vinte e quatro,
toneladas por maís de biteures das montanhas embora neo relat,assem e passado nesta cidade de Ele, solteiro, lavrador, filho legitimo de Lucio

. dois días. Os lagos pro-
de Papua, que são mals sobre esse ponto, e b.em Jaraguá, aos nove dias do domiciliado e residente Pio, de Amorim e Esteta-

fundos estavam inteira- educados, graças às arívl- provavel que tenham SIdo mes de novembro de mil neste distrito, com vinte e nie Maria de Amorim, do
mente cobertos por vege-

dades das missões holen- forç_a�o� a d�r combate novecentos e quarenta e um anos de idade, nasci- miciliados e residentes
reção, que pénerrava cer- desas. Quando os solda- ao 1�lmlgo, afim, de pros- tres. Eu, Ney Franco, es- do neste distrito, em vinte neste distrito. fEIa, soltei
ce de um e meio metro a-

dos alcançaram estas. per- seg�lrem no es!or!.o de crivão o subscrevi. (assi- e nove de novembro de ra, de profissão dornestl
baixo da superficie, irnpe- tes encontraram aldeias realizar a sua rmsseo se- nado) Ary Pereira Oliveira mil novecentos e vinte e ca, domiciliada e residen
dindo o barco de flutuar. modelo, com casas bem gundo o plano do seu Juiz de Direito da comar-J um, filho legitimo de Ed- te neste distrito, com vín-
Depois de fazerem cordas construídas e asseadas. supremo comando. ca."- Est . conforme o ori- gar Wulff e dona Hedwig te e um anos de idade,
de fibras" silvestres, os ginal, do que dou fé. Kru�ger-Wulff, domicilia- nascida em Massarandu-
soldados especializados (::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i jaraguá, 9 de Novembro dos e residentes neste ba, neste Estado, em" oi-
carregaram o barco mais de 1943 distrito. Ela, solteira, to de janeiro de mil no-'
de set� milhas. 'Informaço-es em G'eral' O escrivão de profissão domestica, vecentos e vinte dois, fj-

Nã,o havia um ponto sé- II Ney Faanco domiciliada e resiçlente lha legitima de Francisco
co para acampar, de mo- neste distrito, com deze- Gregorio Dias, domicilia-Não se esqueça de procurar em primeiro lugar o Escritorio de .

de ·dade' nas d ddo que os homens 'passa- seis anos I ,
-

o' e resi ente neste dis-
vam as noites literalmen· Francisco F_ Fischer fiLBUN5 cida neste distrito, em trito e de dona Bernadi-
te pendurados nas arvo- INFORMAÇÕES EM GERAL Requerimentos - Lscritu vinte e quatro de agosto na Francisca Dias, já fa-
res. Altérnadamente, dor- raçã0 dos livros fiscais e comerciais-Prepara processos

para fotografias de mil novecentos e vin- lecida.
miam no barco e sobre .

para ABONO FAMILIAR .Rico Sortimento te e, sete, filha legitima Hansa, 24 de novenbro
troncos .de 'madel"ra cal·dos 21 Recebeu Tipografia Avenida ,de Julio Siqueira, já fale- de 1945.RUA MARECHAL DEODORO)\T. O - J A R A G U Á B h dno meio da floresta pan-

'

.
. cido e Hedwig orc ar t

tanosa. �.�:::::::::::::::::::::::::::::::;,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�} �i���i��� n��� i�V�fr��. e

Hansa. 18 de novembro
de 1945.

Ele, súlteiro, lavrador,
RODOLFO MELCHERT domiciliado e residente
E HERTA SCHMAUCH.. neste distrito, com vinte e

cinco anos de idade, nas

cido em Blumenau, neste
Estado, em sete de novem-
bro de, mil novecentos e

dezesete, filho legitimo de
Hermann Hass e Ida Rahn
domiciliados e residentes
neste distrito. Ela, solteira, Especialista -em doenças
de profissão domestica, elos
domiciliada e residente OLHOS - OUVIDOS -

neste distrito, com vinte e NARIZ e GARGANTA.
um anos de idade, tlascida Consultorio modernámen
em Joinville neste Estado, te instalado em carater
em dezenove de novembro permanente na cidade' de
de mil novecentos e vinte

_ Blumenãu.side�te nest� distrit�. com e dois, filha legitima de RUA 15 DE NOVEMdezo�to anos �e .Idade, João Korol} e, de dona AI BRO, 1393 (defronte aonaSCida neste dl�trlto em vina Lahke ambos já fa Hotel Cruzeiro) -

três de Julho de mil no- lecido.
'

vecentos e vinte e cinco Hansa 24 de novembro
- OPERAÇÖES NOS HOSPITAIS-

filha legitima de Francis- de 194:3'
co Schmauch e Amalia

.

R'amthun, domiciliados e Apresentaram os docu-
residentes neste distrito. !pentos exigidos pela lei.
Hansa, 18 de Novem- Si alguem souber .de al-

bro de 1945. gum impedimento oponha-
o ria forma da lei
Lavro o presente para

ser afixado no I(Jgar do
costume.

WALDEMAR LUZ
Escrivão

EJe, soIteiro, lavrapor,
domiciliado e residente
neste distrito, com vinte e

um anos de idade, nasci
do em Canoinhas, neste
Estado, em sete de Se
tembro. de' mil novecentos
e vinte' e dois, filho legi
timo de Guilherme Mel
e1lert Junior e Wenonda
Braun, domiciliados e re

sidentes neste distrito. Ela,
soIteira, de profissão do
mestica, domiciliada 'e re-

;!r.5iii!!l!_!!!!i!!!!!!!=!i===!!�i�!-:i�==!iii!iiiiiiiiEi! 'iii!!!!!I!�I cer-res (S�:;:iU�i:��ias, I
m .-1 U

_
Maleitas, T'remedeira m

m
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM � I�

m "'Capsulas Antisezonicas 11
m M inancora" I

WilllIDßTIill[[J$ IIÊ um p��;:::�: :ab::':t��:��C�:NCORAI
SOBREMESA GOSTOSA, ALIMENTICIA E DE PREÇO POPULAR.

'

_g
\, .

III
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Comprambs de Diversas Qualidadas
2 Ohaufeurs p. caminhões de carga, 2 Me
canicos ou auxiliares para' oficina de con

�erto de caminhões, 2 Trabalhadores para
armazem.

EMPREZA DE TRANPORTES
FRENZEL S. A.

PAPEL CREPON

EDITAL N. 725

EDITAL N. 726

ROBERT HASS eTASIE

KOROLL
EDITAL N. 724

de todas as côres na

RIBEIRÃO MOLHA - - J A R A G U Á Av. G. Vargas n: 354 J a r à g u á TIPOGRAFIA AVENIDA���������� ------------------.------------------------
------------.---------

,
I

..:::._---_.::: .:l::- ,::

Lenho
J Picada

de coivara 1a' qualidade
.

Metro Cubico ou

Cal rada - 12 cruzeiros

Lenha para for
no etc..•

- Entr�ga a domicilio-

I
PEDIDOS A

..

Roberto firan�berg
�.:.:::: :::::/

É UMA DOE"NCA GRAViSSIMA
MUITO ,.ERIGOSA �ARA It. FA

MíLIA E �ARA. It. RAÇA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO D�SSE GRANDE FLAGELO

UIIE o

ffiUlllül:fllttml;H
A SíFILIS SE APRESENTA SOB

INÚMERA. FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCRÓFULAS
ESPINHA.

FISTUW'II

ÚLCIE"_

ECZEMU

FERIDA.
DARTRO.

MANCHA.

lO ElIXIß DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ as AWOS

VENDE-SE EM TÔoA "ARTE.

DR. ßRMInIO Iß�ßRfS

Precisa-se
de Torneiros e

Fundidores
na Industria de

JOSÉ M. MUELLER

'.
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ces tecninos. O resultado Na víslnha vila de Ba-
final, foi pois justo. nanai, realisou-se domln-
Atuando Imparcialmen- go a peleja entre os con

te, Cecy, o arbitro que a
juntos da S. D. America

L. J. D. enviou, teve um desta cidade e do Seleto
desempenho regular, Pec- E. C. daquela vila, prélio
cou todavia em não. ehe-

que' findou com a vitória
mar a atenção do crono-

'rnetrisre, quando este apí-
dos bananalenses pela

I tou sern que o prélio tí- significativa contagem de

Realizou·se domingo u -

te peleja, e acabou ven- A h d
4 a 2.

timo na visinha vila de cendo na primeira . fase, vesse c ega o ao seu O conjunto do sr. Em-

Hansa, a terceira peleja pela contagem rmrnma.
fim, numa falta perigosa mendoerfer na primeira fa-

em disputa da taça No período complementar, ß:��o.daC::��s d�a!�� se atuou com rnals con

"Rudolfo Fischer", que logo no inicio, aumentou vicção, chegando- a equi-

dterminou empatada por pare dois o placard, sern- �r�oa,nao:opua��ra!eud;e��= Iibrar a par�ida. Po;em
ois pontos. pre exercendo ligeiro do- gueiro Eggert do Dom cedeu noe ultimos rmnu

Uma série de quatro minio sobre seu valente Pedro, loco após o íozo, I tos, da. segunda fase.. Noo
empates vem se verifican- adversário. Não houve

no qual 0°referido elem�n- arco
.
Jaraguae�se, aAtu "u

do consecutivamente nos quem desacreditasse numa to, ofendeu publicamente
o an!lgo arqueiro da .�.

prélios em, que se con- vitória do "alvl-anll" ja, a diretoria da A. A. Brastl, �rno, que nao

frontarn os acérrimos ri- raguaense, eis porem, que Brasil. poude evttar a queda do

vais de Hansa e [aragué, o Dom Pedro, reunindo. seu arco por quatro ve-

doe quais três em disputa todas as energias, passou
No J?�O dos q�adros zes. Lucindo, o qual é a

do trofeu "Rudolfo Fi- a comandar a peleja e
secundärlos,

.

a equipe da
gora integrante efetivo do No Estadio do Pacaern

scher". \ acabou por empata-Ia, A. A. ßraail, co�flrmou América, contundiu-se sé- bú realizou-se domingo

Um triunfo domingo, com dois lances irnpres- os seus altos predicados, riamente no inicio do pe-
ultimo a partida entre os

para arnbos os contendo- sionanres. Diriarnos que
vencendo o Do� Pedro riodo complementar, não gauchoe e baianos, que

res, seria considerado ó Brasil fracassou, por- por 5 a 2, apos estar chegando a produzir o terminou com a vitória

uma dupla vitória, já que que não soube defender- perdendo pela contagem quanto pode. O ponto fra- dos nortistas pela con-

ao vencedor não caberia ee quando o triunfo es-
de 2 a O. co da equipe reside na ta�em de 5 a O.

somente a posse da taça, tava em suas mãos, toda- linha intermediária. I -x-

e sim viria demonstrar o via, nada disso aconre- No quadro do Seléto,

quadro mals capacitado ceu. Nos pareceu, que o C tonei
todos atuaram á contento,

do municipio. Por um ca- Brasil aguardou o empa-
an or,elras destacando-se todavia o

pricho da sorre porem, o r te pacientemente, concen- f f zezueiro Ollnger.

empate tornou á não dici- sioso que este resultado, para otogra ias A embaixada \ laragua-

dir nenhum dos citados viria a trabalho ínsêno de todas as côres ense, regressou satisfeita

objetos. todos os vinte e dois ele· Recebeu Tipografia Avenida com o resultado obtido,

A equipe da A. A. Bra- mentes, que brindaram a pois é sabido que o ôe-

sll cultivou o triunfo, des- numerósa asslstencla com léto em seus domlnios
--------.-------------

de o inicio da Importen- uma peleja, rica em lan-

o Correio nos [sportes
e Dom

Pedro voltaram
empatar

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro Mafra, Perdizes,' Rio do

Peixe, São Francisco, Tubarão e Porto União. SUB-AGEN

CIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim, 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 para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

--------.-------------

ABONA EM qCORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição. sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias '20/0
Com aviso previa (retiradas diarias até

1.000,00) 3 %

Depósitos Populares Limitados (até 10
mil cruzeiros) depósitos iniciais a

partir de 20,00 su bseq uentes a

partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

UNCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A.

H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das '14 ás 15
-

Sabados: Das 9 ás 11,00.

A L. J. O. conce�eu
- filiação á

S. O. America
Está de perebene o es

porte leraguaense com a

filiação do America á Li

gll joinvilense de Despor
tos. Conforme a resolu

ção n. 16/45 do presiden
te Edgar Schneider, o

prestigioso "alví-rubro"
local acaba de ser oficial
mente aceito em cararer

extraordinário, como filia
do á L. J. D.

Campeonato
Brasileiro

Banco IndlJstria e Comercio
de Santa Catarina S. A�

CAPnAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agencia: J A R A G U Á
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N C O»

Matriz: I T A J A Í

Ado!" HePID. Schultze·

FABRIGA DE MOVEIS EM GERAL

Do maís simples ao mais fino acabamento

Rua Rio Branco, 964 .1 araguá

Empatando domingo
com os fluminenses pela
contagem .rninirne, os mi
neiros foram eliminados

do campeonato.

Nas suas compras

obsequio pedir
Café Mahnke

"CL\LCL\DOL
,

INDUSTRIA DE CALÇADOS
GOSCR IRMÃOS S. A.

I
'

Jl\RL\GUl\ - fL\NTL\ CL\Tl\RINL\

,/
I?

I NDUfTRIt. ßRLVllEIRL\

aomeraio Industria
Matriz Florianopolis

Oaixa Postal,· 1 e 2

I

!.

,

.Seleto ·4

X

Arnerica2

IFI.LIAIS:

=

• TIJBARÃO!J (;IUUZEIRO!J LAGES9 JOIN\VILLE9•

LAGIJNA, BLIJME�AIJ IE SAO FRA�(;I§(;O

Ferragens - Louças - Fazendas - Produtos Quimicos e

Farmaceuticos -:. Fabrica de Pregos - Estaleiro
,

.

Secção de Despachos - .Navegação.

I Endereço .elegraflco: "HOEPCKE"
·

LAß "'0 "'?meznl 73 jSt "'@denme "e
'"

• !ij Q.... • E lê • ......

Brasil

a

sempre é perigoso.

Dia d Reservistao
A Junta do Alistamento.Militar de Jaraguá tem.

praser de convidar os reservistas de lo., 2a. e 3a.
autoridades do munícipio

as comemorações que serão realisadas no dia

Desembro do corrente ano, com o seguinte programa:

o

cate-

gorias e bem assim as para
16 de

- As 8 horas - Concentração dos reservlstas na praça em frente á Prefeitura.

" 8,50 "
- Hasteamento da Bandeira, sendo cantado o Hino Nacional.

" 8,45 "
- Compromisso a Bandeira pelos reservlstes que receberam o certificado

seguindo-se alocução sobre a data e a personelidade de Olavo Bilac.

,,9 ,,- Desfile.

" 9,50 "
- Entrega das fichas de apresentação dos Reservistas nos Postos de Recolhi

mento.

II -:- Os reservístas de Hansa farão entrega das fichas no Centro de Reunião instalado na Inten
.

dencia Distrital.

III - Deverão apresentar-se os reservistas de 1 a., 2a. e 5a. categorias, do Exercito e Aeronautica

das classes de 18 a 44 anos, isto é, os nascidos entres 1°. de janeiro de 1899 a 51 de de

sernbro de 1925, conduzindo:
a) o certificado, caderneta militar ou certidão de sua situação militar;

b) um emblema ou braçadeira com as cores nacionais.

c) afim de evitar que ocorram demoras, aglomerações atropelos de ultima hora,
deverão proeurer durante as horas do expediente normal de 1°. a 15 de

desernbro, nos Centros de Reunião dos Reservistas (Prefeitura de Ieragué e

Intendencia de Hansa) as Fichas de Apresentação, que restituirão no dia 16,
totalmente preenchidas, ocasião em que seus documentos serão visados ou

entregues os losangos.

IV - Os reservistas não possuidores de certificados, cadernetas militares ou certidão (por não. te

.

rem ainda recebido ou os terem perdido ou, ainda, por não os terem em mão), deverão tam

bem apresentar-se.

V - Os empregados de repartições e entidades que dirijam ou explorem serviços públicos, de

, transporte, luz, gás, fôrça, telefones, correios e telégrafo.s, portos, águas, esgotos, assistência

ET outros como tais considerados não comparecerão pessoalmente; ficar.do, porém, os respecti

vos chefes, diretores ou administradores obrigados a remeter até 15 de desembro, à Circuns

crição de Recrutamento em cuja jurisdição funcionarem, as fichas dos seus empregados que

sejam reservistas, por êles preenchidas. Essas fichas serão distribuidas pelas Circunscrições

de Recrutamento com a n·ecessá'ria antecedencia.

VI - Os reservistas que, reSIdindo em lugares muito afastados das sédes dos municípios, não pu

derem comparecer às solenidades, encontrarão nas Agências dos Correios e Telégrafos, fór

mulas impressas para fazerem suas comunicações por escrito, isentas de taxa (ficha-bilhete).
, ,

.
�

VII - Não gozarão da prerrogativa da falta justificada por motivo de comparecimento às comemo

rações do "Dia do Reservista" (art. 10• do decreto-lei n. 2.7M, de 6-XI-1040), os empregados

dos serviços públicos referidos no item V.

Para fins de exerCÍCio de função, cargo ou emprêgo público, fica suspensa a validade da ca

derneta ou certificado do reservista que sendo obrigado a se apresentar no "Dia do Reservista"

deixar de o fazer sem motivo justificodo (Decreto-lei n. 2.751, de 6-XI-1940).

IX - Os reservistas que devendo comparecer às comemorações do "Dia do Reservista" oão o fa

çam, incorrem na multa prevista no artigo 199, da Lei de Serviço Militar (decreto-lei n. 1.187,

de 4 de abril de 1959), podendo os interessados dirigirem-se à junta de Revisão se algum

justo motivo tiverem que alegar para justificar ás respectivas faltas.
'

JUNTA DO ALISTAMENTO MILITAR DE jARAGUÁ, 16 de Novembro de 1945.

I

Leonidas C_ Herbster Artur MUller
I

VIII

Presidente
Secretário

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o qua' to�as as f�ital �e primeiro proco
"

DE PRIMEIRA PRAÇA

d do
doutor Ary Pereira Oli- O Doutor Ary Pereira de Primeira Praça

onas e- casa veira, Juiz de Dlre!to da Oliveira, Juiz de Direito da
Comarca de Jaragua, Es- Comarca de Jaraguá. Esta- O Doutor Ary Pereira
tado de santa Catarina, do de Santa Catarina, Bra- Oliveira, Juiz de Direito

devIm saber Brasil, na -forma da.Iei etc. sil, na forma da lei, etc. da Comarca de Jaraguá,
FAZ SABER a todos os FAZ SABER a todo.s Os Estado de Santa Catari

que o presente edital de
que o presente edital de na, Brasil, na forma da

Utilidade das folhas de tomme. primeira praça, com o pra- primeira praça, com o pra- lei, etc.

foi provado que a folha zo de trinta (10) dias vi-
zo de trinta (30) dias virem, FAZ SABER a todos os

do tomateiro tem propprie- rem ou dele conhecimento ou dele conhecimento tive- que o presente edital de

dades :destrutivas sobre tiverem, ou interessar pos- rem ou interessar possa, primeira praça, com o pra

numérosos insectos, prln- sa, que findo esse prazo que findo esse prazo, hão zo de vinte dias virem,

cipalmente contra os pio- hão de ser
. arrematados, de ser arrematado por quem ou dele conhecimento ti

lhos das plantas. O pro- por quem mais der e mai- rnais der e maior lance ofe- verem ou interessar pos-
o

cesso mals simples para
or lance oferecer, no dia

recer, no dia 13 de dezem- sà, que findo esse prazo,

eliminar esses insectos é 13 de dezembro proximo bro proximo, vindouro. as hão de ser arrematados,

colocar algumas folhas vindouro, às 10,30 horas, 10 horas da manhã, os bens por quem mais der e

de tomateiro sobre a plan- da manhã. os bens penho- penhorados a Frederico maior lance oferecer, no

ta infestada, ou então rados a Frederico R. Za- Za.carias Filho, na ação dia 10 de dezembro pro

fazendo-se uma solução carias, na ação executiva executiva fiscal que lhe ximo vindouro, as 10 ho

pera a sua réga. fiscal que he move a F,a- move a Fazenda Estadoal, ras da manhã, os bens
zenda Estadoal, a saber:

-

a saber: penhor adas a Wilhelm

Como tirar as manchas de gra- 1°.) - UIJI terreno sito no 1.) Um terreno sito no lu- Lawin, na ação executiva

xas das ,roupas. Quando a distrito de Hansa, nesta
gar denominado Rio Paulo, fiscal que lhe move AI

mancha é recente, basta comarca no lugar denomi
no distrito de Hansa. nes- fredo Feiler, a saber r

humedecel-a com tereben- nado Rio Paulo, com as ta comarca, com as seguin- 10.) - Um \ terreno sito

tina ou benzina e depois seguintes confrontações: tes confrontações: Frente nesta comarca no distri .

cobrll-a com talco. Se frente com terras de quem com terras de quem de di- to de Hansa, á Estrada

porém, a mancha fôr an- de direito, fundos com as feito, fundos com as de Leo Izabel, fazendo frente com

tiga ou que estiver sêca, de Leo Elschweiler entre Erschweiler, entre as de uma estrada particular,
deve-se esfregar com um terras de Luiz Willwock e Guilherme Schalinski as de íundos com terras de

pano molhado em benzi- as de Frederico Zacarias Frederico R. Zacarias, com quem de direito, entre

na até a mancha dissol- Filho, com a area de
a area de 95.0(10 metros terras de Albrecht Schin

ver e de, ois cobre-se a 220.000 metros quadrados, quadrados, avaliado em cr$ ke e as de José Roenter,
nódoa da benzina com avaliado em er $ 3.5UP,OU 2.IJIIO,OO (dois mil cruzeiros. com a area total de 12.-

talco, deixando-se secar. (três mil e quinhentos cru- Cujos bens. constantes .500 metros quadrados, a

Quando o talco estiver; zeiros) - do auto de penhora, e au- valiado em cr'.$
-"
2 000 00.

seco, use-se uma escova cujos bens constantes do
to de avaliação dos autos 2°.) - Uma casa de ma

para removei-o e a man- auto de penhora e auto de a- da referida' ação executiva, terial construida no meso

cha terá desaparecido.. valiação de folhas dos au- serão levados em primeira mo terreno, avaliada em

Conservação de quadros. É tos da 1 eferida ação exe-
praça de hasta publica de cr.$ 5.000,00 -. Total cr.$

muito comum o desbota- cutiva, serão levados em venda e arrematação, pelo 7000,00, - cujos bens cons

mente de telas pintadas a
primeira praça de venda e valor total de dois mil cru- tantes do autode p.enho

aquarela ou á oleo. Quan- arrematação em hasta pu- zeiros (cr.$ 2 oou.oo). - As- ra, auto de avaliação e

do isso suceder é simples blica, pelo valor total de
sim. serão os referidos bens edital de folhas d'os au

corrigir e devolver a for-
três mi(1 e$q3Uinhoenoto)s cAru- arrematados por quem mais tos da referida ação exe

ma natural. Basta passar-
zeiros cr. .50, I) •

- s-
der e maior lance oferecer, cutiva. serão levapos em

se sobre a superficie dó
sim serão os referidos bens

no dia. hora e lugar acima primeira praça de venda

quadro uma leve camada
arrematados por quem mais

mencionados, podendo os e ar:�mataçãü em hasta

devernlz com 80010 de
der e mais lance oferecer

mesmos serem examinados publica, pelo valor tot»l

dissolvente. O lustro do
no dia, hora e lugar acima

por quem interesse tiver, de cr:$ 7.000,00. (sete n�il
verniz aviva a tinta.

mencionados, podendo os
no lugar Rio Paulo, nc dis eruzeiros). Assim. serao

mesmos serem examinado
trito de Hansa nesta co- os referidos bens arre

por quem interesse tiver,
marca onde se acham 10- matados por quem mais

no lugar Rio Paulo, calisados ditos bens. E para der e maior lance oíere
no distri- di I I

que .chegue . a noticia ao ce�', no ia .1Ora e ugar ------------

to de Hansa, nesta comar-
h' t de todos se aCIma monClonados. po

ca, onde se acham loca1i- con. eClme,n o

d: I dendo os mesmos serem

d d't b E passou o presente e Ita,
sa os I os ens. -

..

para
que será afixado no lugar examinados, por quem

que ch.egue a noticIa ao
d t e publicado pe- interesse tiver, 'no lugar

conheCImento de todos se I
e .cos u� e

. Estrada Izabel, dl'S' tr1'to
t d:t I lo Jornal «CorreIO do Povo» -

passou, o lre�en e � I a
que se edita nesta cidade. de Hansa. nesta comarca

d�e c�e:I��elxae-
o p��li'�agda� Dado e passado nesta ci- onde se acham situados

. C.
dade de Jaragua aos treze ditos

-

bens - E para que

pelo Jornal. orrelO do ?ov,o, dias do mês de Novembro chegue a noticia ao co

que se edIta nesta CIO .. �. d' ... d '1 novecentos nhecimento de todos se

Dado e passado nesta CI-
o a .. o e mI

A
, d' I

dade de Jaraguã, a IS treze
e quarenta � !_res' Eu, Ney passou o presente e Ita

dias do mês de novembro F.ranco,. escrlvao o subsc�e- que será afixado n0 lugar
.

. VI (assmado) Ary PereIra de costume e puhlicado
de mIl novecentos e qua., OI" J' dOI' I't d pelo]'ornaI «Correio do

renta e treAs _ Eu, Ney
Ivelra - UlZ. e re o a

E t- conforme o Povo", que se edita nesta,

Imposto �erritorial Franco, escrivão ° subs- co.m�rca s a
. , cidade .. Dado e passado

crev; - (assinado) Ary Pe-. ongmal. ,do que dou fe
desta cidade de Jaraguá

.

01'
.

J' d 0'- Jaragua 13 de Novenbro

De ordemdo sr. re�ra Ivelra UIZ �, I, de 1943 aus doze dias do mêH de

C I bI'
relto da (omarca. - Esta O·

- nov,embro do ano de mil
O etor, torno pu lCO /conforme o original, do

escnvao.
novecentos e quarenta e

que no corrente mez que dou fé". Ney Franco
_ três. _ Eu, Ney Franco-

de Novembro, arre- Jaraguá, 13 de novembro 'Ã
..........

.,lJ"""""""'.,c
...............

,·em�
...............

eSCrIvao o ·subscr,wi.,

cada-se nesta Coleto- de 1943 " (assinado) Ary PE1reira

ria, o imposto acima,
O escrivão nesta folha. .

Oliveira - Juiz de Direito

Ney Fra.nco E t' f
..

I
referente ao 2'. se.

---��--------- s a con arme o orlgma ,

d
"

do qué dou fé.
mestre o presente Jaraguá; 12 Novembro

exercicio. de 1943.

Os contribuintes O eHcrivão ,

que deixarem de pa- 1Th([))ID")) AI d] 1KVITn"1I1lJ]lillll�([))rd]
NEY FRANCO

gar no pra�o referido, lf (Çll\lli@ IVll @ � cru
poderão Ratisfazel-o

J no mez de Dezembro

proximo com a multa
de 20.1', findo o qual
serão extraidas as

certidões de dividas

para ter logar a co

branQa executiva.

Coletoria Estadual

de Jaraguá, 1. de No
vembro de 1943.

dESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

E SaltarA da Cama DIsposto para Judl

Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de bilis. Se a bilis não
COITe livremente, os alimentos não
são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o est8mago.Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo e
amargo e a vida é um martírio.
Umasimplesevàcuaçãonão toca-

ráacausa.Nestecaso,asPílulasCarter DESPACHOS MARITIMOS E FERROVIARIOS

são extraordi�ariamente eficazes.Fa-
zem correr ·esse litro de bilis e você .... JE M B A B � II JE S ....

sente-se disposto para .tudo. São.su�- �� �� �! H
ves e, contudo, especialmente mdi- :::: -

::::

cadas para fazer a bilis correr livre:- ii ii SAO FRANCISCO DO SUL Sta, CataIina, Brasil ii ii

P P'l I C N- o:::
::::

me?te. eça as I u as artel.'.
_.

ao ii ii
ii ii

�roduto. Preç�: er � 3,00 ::;:'i'.:;;;;;;�;;�;;;;;;;;g;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;it=:

EditalEdital

Como conservar o couro dos
calçados e das bolsas. Con
tra o môfo e a humidade

que tanto deteriora os

couros, usa-se com ótimo
resultado o óleo de tere

bentina aplicado sobre os

couros, ou então, derra
mando algumas gaJas
desse óleo, nas gavetas
ou caixas onde são guar
dados esses objetos.

[ditaI

._,._._,.._,.._.._.._,._,.__,

�.-.-..,_.,.....�.-�.-._.,

É a pomada
ideal QURA TO
DAS AS FERI
DAS, tanto huma
nas como de ani-

Cavalheiro
/

Quereis um terno bem teito'?
Então procurae o agente das

"MODAS GUASPARI"
Rua Mal Deàdoro, 210

- laraguá -

._._,._.._.._,.._.._.._...__.

.-.-..--....-..-.-..-.-..-..

mais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A Farmacia
Cruz, de Avaré,
(S. Paulo) curou

com a «'MINAN
CORA» úlceras

HELEODORO BORGES

Escrivão
que nem o 914 conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares,de Joillville, curou

com UMA RÓ LATINHA, umaFERIDA DE

'91ANOS! Tem havido centenas de curas seme

lhantes ! !! Ado�a<;la em m�itos hospitaes, ca

sas desande e úlmlCas partlCulare�.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira

�PomadaMinancora7i nunca existiu a não ser

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

verdadeira MINANOORA em sualatinhaoriginal.
REPAHEM BEM AO COMPRAR!

É um produto dos Laboratorios «MINAN·

CORA» de JOINVILLE.

de mandar tazer o seu terno,
procure as

"MODAS GUASPARl"

Intormações ·com o' agente.
Rua Mal. Deodoro, 2 I °

'- Jaraguá -

��._..._._._......
.--�._..._...--,_.._".--

/
,

..

NOTICIAS DA
INTER-AMERICANA

Edital
PARA ABILITAÇÃO DE
HERDEIROS COM o PRA
ZO DE SEIS Mt:SES

Os criminosos pa
garão

A proposito da recente

resolução adotada na Con
ferencia de Moscou sobre
o ínexoravel .castigo dos .

criminosos hitleristas res

pcnsavels pelas atrocida
des cometidas contra as

populações civis, os quaís
serão entregues aos pai
ses onde praticaram tais
atentados pera o respec
tivo castigo, citam-se nes

ta capital duas noticias
recebidas ultimamente da
Russia. Em uma delas, o

escritor Alexis Tolstoi dá
conta da descoberta de
mais de 40.000 cadeveres
de cidadãos russos assas

sinados pelos alemães em

uma mina nas proximida
des de ôtalino. Na segun
da, Nikolai ßurdenko, che
fe do Serviço de ôaude
do Exercito Sovietico,
mostra que a \ medida da
mortalidade no meio de

prisioneiros sovieticos em

poder dos alemães verta
de 20% a 50°/0 em conse

quencia da carencia de a

limentos, calor e assisten
cia medica. "Os nazistas

responsaveis por tais cri
mes serão inflexivelmente

julgados como assasslnos",
advertem, em conclusão,
os circulas oficiais sovie
tícos.

\

Ataquçs devasta
dores

dade serão relegados à

classificação de meio-pe
sados".

O Doutor Ary Pereira Racionamento de
Oliveira, Juiz de Direito da

.

Comarca de [aragus , Esta
do de Santa Catarina Bra-
sil, ria forma da lei, etc. As grandes encornen-

FAZ SABER aos que o das de cigarros feitas à
presente edital com o pra industria norte-americana
zo de seis (6) meses virem, pelo governo, pare aten
ou dele noticia tiverem, der ao consumo das for
que, estando se proceden- ças armadas determinou
do neste Juizo, a arrecada- o estabelecimento taci
ção dos bens deixados pe- to de um <racionamento
lo finado ARISTIDES COS- dos produtos de fumo nos

TA, e tendo sido arrecada- Estados Unidos. Embora
dos os bens a ele perten- não exista qualquer deter
centes, pelo presente cita mínação legal nesre sen

e chama a todos os her- tido, o fato, é que o -con

deiros. e interessados na sumo civil teve que ser

sucessão do referido fina- sacrificado em beneficio
do, para, no prazo de seis do consumo militar, uma

6) meses, a contar da da- vez que as fábricas, mes

ta da primeira publicação mo trabalhando dia e noí.
deste edital habilitarem-se te, a pleno rendimento,
no respetivo processo, sob não conseguem atender a

pena de, não o fazendo no ambos. Além disso, segun
dito prazo, não mais serem do comunicado do Depar
atendido no feito E para tamento de Comercio, a

que chegue ao conhecirneri- colheita de fumo no ano

to de tOQOS, e de que quem em curso vai ser menor

interessar 'possa, mandou que as anteriores o que
passar o presente edital dererrninaré nove redução
que será afixado às portas na capacidade de produ
do Forum, no lugar de ção dê!' industrie. Coniu
costume, e outros de igual gando tais fatores os Ia
teôr para serem publicados bricantes e comerciantes

pelo Diário �ficial"do E�- começaram a restringir a

tado e pelo Jornal Correio venda de cigarros segun
do PoV?". Dado e pass�- I do deterrninadas �<;>rmas,
nesta CIdade de Jaragua, a-fim-de evitar o rápido
aos vinte e dois. dias do esgotamento dos estoques
mez de Outubro dó ano atuais de dificil 'substltuí
de mil novecentos e qua- ção, pelo menos com a

renta e t.re:, Eu, Ney Fran.- rapidez necessária pera a

co escrivao o subscrevi, tender o consumo normal.
(assinado) Ary Pereira 0-

.

Iiveira - Juiz de Direito da "Couraçado do Ar"
Comarca - Está conforme
o original, do que dou fé.

Iaraguä, 22 de Outubro de

1943

cigarros

O escrivão

Ney Franco

Segundo anunciou ofi
cialmente o General Ar
r.old, chefe das Forças Em entreviste concedi
Aéreas do Exercito norte da á imprensa o presiden
america, o novo super- te Roosevelt declarou que
bombardeiro gigante, co- no srecenres ataque aéreos

nhecído pelo nome "cou- centra as cidades de Bre

UI d t' d Md' raçado do ar" devido a men e Vegesak foram lan-
n us ria e a el- sua poderosa artilharia e çadas 1.250 toneladas .de

r capacidade de voar a bombas pesando 1.750.000

ras Janssen SIA. grande altura, entrará pro- quilos pelas fortalezas vo-

'ximamente em serviçb, adoras. 855 aparelhos, dos

AVISO AOS SUBSCRI- possivelrr:ente, contra o màiores em serviço nas

TORES Japão. Acredita-se que a forças aéreas norte·ameri

menção especifica do Ja- canas, participaram do a

pão no comunicado a res- taque que foi o mais pe

peito do novo aparelho sado até hoje empreendi
vale como uma adverten- do á luz do dia em todo

cia aos japoneses de que o mundo. Disse o presi
serão atacados em Toquio dente que os aviadores

e nas principais cidades fizeram um percurso total

do país. Quando o B-29, de varios milhares de mi

como é conhecido no e- liras, com o consumo de

xercito o novo avião, en- mais de um milhão de

trar em ação,
.

afirmou o galões de gasoli{1a e 25000
General Arnold, "os avi- galões de oleo. Participa
ões hoje cosiderados de ram dos ataques 5.000

grande automia de vôo I tripulantes
americanos, os

passarão para a categoria quais permaneceram de

de medios e os bombar-I duas a seis horas no ar'
deiras pesados da atuali- sobre O. territorio inimigo.

Pelo pl'esente são con

vidados os senhores subs·
critores de ações da So
ciedade Anônima, supra
mencionada, para a segun
da assembleia geral que
terá por fim o exame, dis
cussão e aprov�çãb do
laudo de avaliação dos
bens e direitos com que
alguns subscritores pre'
tendem realizar e integrali
zar o capital subscrito na

formação da Sociedade,
cuja assembleia deverá ter

lugar no dia 27 (vinte e

sete) de novembro corren

te, pelas 10 (dez) horas, I
ne5ta cidade, no escritório !!III .I _

da firma Janssen & Cia., á
Avenida Getúlio Vargas, "Bonus de Guerra"
n. 184. ,

bro de1945. "B d P "

Leopoldo Janssen . ,O nus a a z
.

.1...... ...._.._---_..
Incorporador

E. Tel: .OROMAIA •

Codigos;
BORGES, RIBEIRO,
A. B. C. 5a. Ed.

CAIXA POSTAL n. 34 TELEFONE n. 14
Rua Manoel L. Andrade, 41

Or'ontes maia
REDESPACHOS
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Quanto as vitimas, no ultimo ataque aéreo aliado contra Berlim, calculadas

fontes neutras, em vinte e cinco mil mortos, disse o vice-prefeito de
passam de dez mil.que

-

nao

em
,

Berlim

CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 fUN D A D O EM 1919 Telefone N. 39

legião Brasileira
�e Assistencia

XADREZ

JARAGUÁ SÁBADO, 27 DE NOVEMBRO DE 1945 STA. CATARINA N. 1.200

Terminou, com o espe
rado sucesso, a 25 do
corrente, o primeiro turno
do Torneio de Xadrez,
que está sendo disputado
na séde do Clube Aimoré,
com a seguinte classifica
ção:
1 E. Sprung 15 1/2
2 L. Herbster 15
5 A. P. Oliveira 15
4 A. Mueller 11 1/2
5 W. Mazureehen 11
6 L. Gomes 10
7 H. Zahler 9 1/2
7 B. Grubbe Filho 9 1/2
8 R. Fischer. 9
·9 W. Mueller 8 1/2
10 E. Iuncker 8
10 H. Wesrphalen 8
11 R. Hufenuessler 7 1/2
12 D. Marcarro 6
15 E. Doubrawa 5
14W.Buhr' 5
14 F. Cardoso 5
15 E. Amaral O
Para inicio do returno já

se acha aberta a inscrição,
ne séde do Clube Aimoré.
Os interessados deverão
àpenas apor suas assina
turas na lista que está em

poder do Zelador do Clu
be, até o dia 50 do cor

renre.
O returno terá

1°. de Dezembro
futuro.

. Dia dos Reservistas Associação Atlética
__..,-------------------

Brasil
Chamamos a atenção

dos reservistas para a pu
blicação que fazemos em

outra parte sobre o "Dia
dos Reservistas", especi
almente no que se refere

pera que todos se anteci

pem àquela data na retira
da das fichas a serem

preenchldas, evitando des
sa forma aglomerações e

retardamento dös serviços
na data da concentração.

Viajantes

Desembargador Luna' Freire
Acompanhado de sua

exrna. snra. transitou por

Iaraguzi, sebado rranseto

o Exmo. ônr. Desembar

gador Luna Freire, Corre

gedor Geral do Estado.

Dr. Priamo Amaral - Regressou
querte feira ultime, de Flo
rlanopolls, onde, a convi
te do Interventor Nereu
Ramos, proferiu, no 5°.

Congresso de Brasilldade,
brilhante conferencia, sob
o tema "Unidade Iuridlcà",
o Sr. Dr. Priamo do A
marai ilustre pomotor pú
blico da comarca.

Sr. Otavio Oliveira· Passou

por Iaragué, o Sr. Otavio
Oliveira, digno Diretor do
Tesouro do Estado, S. S.
foi por seus inúmeros a

migos aqui radicados,
cumprimentadissimo.

-x-

A serviço da poderosa
Companhia Naclonal de

Seguros de Vida "Sul A
mérica" estiveram em Ja
raguá, em dlas da sema

na finda, os srs. Antonio ---------�

ôcheidr, digno Inspetor Nova Esta-
----------

Regional para todo o es--

� t �. Itedo de Santa Catarina, e não Ferpo.. 'O'�I'Q rn 1\11·o sr Nicolau Couto, orga- 1r lJ Ü U Y
nlsador da mesma com- viápia
panhía ne linha Porto U
nião - Marcelino Ramos.

Devendo o Centro Mu
nicipal de Iaragué, come-

Já foi entregue ao publi� Artur Müller, Escrivão Ie Ofi-
morar o Natal das erlen-

cial do Registo Civil do 10. Dis-
co _a nove � �odernd es- trito da Comarca de Jaraguá, ças necessitad�s, .convi-
ração ferroviarla de Iare- Estado de Santa Catarina, Brasil. damos seus pais a insere-

guá, cuja construção foi Faz saber que compareceram ve-Ias na Secretaria da

recem-rermínada.
no car!ó�io exibindo?s �ocumen- Prefeitura todos os dies
tos exigidos pela lel afim Ge se . '.

De otimo aspecto, e habilitarem para casar-se: ureís, no período das 14

muito maior que d antiga, as 16 horas, até o dia 15

que passou por graudes �DITAL Nv 1193 de Dezembro proximo.
reformas pera desriuer-se AUGUSTINHO FLORES

Para a inscrição as
.

d
-

'

Tecidos das Melhores Fabricas do País
a arrnezem, a nove gare DA SILVA e CECILIA

cnançes everao cornpa-

veio preencher a lacuna recer
-

acompanhados de

que ha muito se fazia sen-
MARTIM. seus pais ou responsaveís. €c.A\.PAÜ§ DE BORRA\.€CIIA PARA I

Ele, brasileiro solteiro
tiro

lavrador, nasceu em Brus. fina B. Herbster

I
SENIIORA!!i E SENIiORITA!!i I

N
que em vinte e nove de Presidente

as suas compras janeiro de mil novecentos I !!iEDAHil" €CA§EM.I.RA§,
LINIIO§

obsequio pedir e quatro, domiciliado e re
-------- BRINS, ROUPA\§ 1FEITA\.§

Ca'fe' .. Mahnke
sidente neste distrito em Av I-SOItapocusinho, sendo filho
de Manoel Flores da Silva
e de Ida Heiden Eu abaixo assinado,
Ela, brasileira solteira, aviso que não me respon

lavradora, nasceu em Brus- sabilisarei por qualquer de
que em quinze de janeiro bito que minha familia fi
de mil novecentos e dez zer. Torno publico ainda
domiciliada e residente nes-

que näo haverá venda dos
te distrito em Itapocusinho, bens sem o meu consen

sendo filha de Zacharias timento.
Bento Martim e de Maria
Cecilia de jesus
jaraguá 22 de Novem-

bro de 1943
------------,--------

ANO xxv

NOTAS SOCIAIS

FALECIMENTO - Em sua re

sidencia, á estrada Itapo
cú, faleceu repentinamen
te dona Apolonia Moser

Tomelin.
Sua morte, aos 55 anos

de idade, deixou conster
nado o grande circulo

de amigos dessa tradicio

nal família [araguaense.
Deixou a extinta os se

guintes filhos: - Augusto
Tomelin, Rev., Padre Fl

delis Tomelin, Alberto To

melin, Honorato Tornelln,
que por muito ternpo foi

diretor deste jornal e atu

almente exerce esse posto
na "A. Nação", de Blume

nau, Ollvia Tomelin, hoje
Irmã AguinaJda, da Con

gregação da Divina Pro

videncia, Tecla, Angele,
Guilherme, Iustine, Ber

nardo e Maria Tomelin.
O enterramento teve lu

lugar no dia seguinte no

Cemiterio Municipal, com

um grande acompanha
mento.
A enlutada famílla apre

sentamos nossos sinceros

pesames.

-FORMATURA -

de complementaristas
No dla 50 do corrente

terão lugar as cerimonlas
da entrega dos certifica
dos dos alunes dos cur

sos complementares ane

xos aos Grupos Escola
res Abdon Batista, Divina
Providencia e São Luiz,
sendo paraninfos os se

nhores Ten. Leonidas Her
bster Dr. Alvaro Batalha
e sr. Artur Mueller, respe
tivamente.

Aniversários

No die 19 do corrente

festejou sua data natalicía ----.----_

a senhorita Onélia Gaia.
dileta filha do sr. José
Gaia, coletor estadual.

A 24 viu passar mais

um aniversario a estima

da senhora Paulina Enke

ßuhr, esposa do sr. Jorge
Buhr, proprietario do' Sa
lão Buhr.

- Ainda a 24 festejou seu

aniversario a snra. Selma

Bruhns, consorte do snr.

Erico Bruhns, comerciante
nesta cidade.

Ternbern na mesma da

ta festejou rnais um aní

verserío a estimada pro
Iessore Odilla L. Vieira

do Grupo Escolar Abdon
Batista.

A 25 fez anos'o: meni
no Frederico. filho do sr.

Jorge Guenther.

Aniversariou-se a 26 do
corrente a sra. Berta Less
mann digna esposa do
Sr. ,Ernesto Lessmann, in
dustrial nesta praça.

Tambem a 26 comple
tou mais uma primavera
a gentil senhorita Hilda
Gruetzmacher.

NOTAS
I Policiais

(REQUERIMENTOS DESPACHADOS)

Pela DOPS - De Nelí Ernes
to Sousa por Alfredo Reh
lauder. residente em Han
sa: "Sim, devendo apre
sentar-se nesta DOPS, de
15 em 15 dias."

Pela Delegacia de Jaraguá - De
Oto Aebí, loão Karger e'

João Ballock, residentes
----------,

em Iaragué: "Certifique- orquideas destinadas . a

se o que constar." outros Estados, são obri-

Ernpreze lndusrrlel Gar. gados, dora avante. apre
cia - Blumenau - "Expe- sentarem ás' autoridades

ça-se guia especial, após policiais, o atestado de

a devida verificação." sanidade exigido em Lei

Da firma víuva Elísia- e passado pelo Serviço
rio Pereira - Iraíet - Ex- de Defesa Vegetal do Es

peça-se guia especial, ÇI- rado, sob pena de interdi

pós a verificação devida." ção da mercadoria.

Pela Delegacia Regional em Jo·
invile - De Ernesto Schen
kel - residente em Gari
baldi: "Sim."

Remoç'üo de Sentenciados
À ordem da Secretaria

de Segurança Pública por
solicitação da Secretaria
da Justiça, Educação e

Exportação r!e (lrquídeas Saúde, foram rempvidos
De conformidade com da Caddeia Pública desta

a «Circular» da Regional ,cidade para a Penitenciária
em Joinvile e por deter- do Estado, os sentencia

minação da Secretaria de dos por esta Comarca.

Segurança Pública, tendo Erico Hoffmann e Lauro
em vista a solicitação da Emilio Grubba, os quais
Secretaria da Viação, 0- vão cumprir pena naquele
bras Públicas e Agricul- presidio localisado na

tura, os exportadores de capital do Estado.

Batismo

Domigo ultimo foi leva
do a pia batismal a inte
ressante Marlisa, filhinha
do casal Irineu - Elfi
Schwartz.

Dir'etor Médico do Bospital "São José"

inicio a ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

próximo ��@'.lªHª'�3!�__��_�_�@!ii!IS�8IõI:ê)reIPI9!

POSSE DA NOVA DIRETORIA

Pelo presente fi
cam convidados to
dos os srs. sócios
da Associação Atléti
ca Brasil para assis
tirem á solenidade da

pósse da nova díre
toria dessa entidade

esportiva.
O local em que se

dará o ato será 3

séde social, ás 10
horas da manhã de
domingo proximo,
dia 28 do corrente.

Imediatamente a

pós a pósse serão

designados os novos

titular-és para os di
versos cargos que á
diretoria compete Ia-

------------.-------

zer preencher.
Geraldo A. Marquard(

Presidente

joão Heiden

Em 26/11/1943

Dr. Wal�emiro Mazureehen
e.sa-DE SAUBE

Rua Mal. Floriano n. 152 -- JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

I - Raios Intra.vermelhos e azuis .

-

-

-INSTITUTO ROCHA LOURES
Exclusivamente para morestias de olhos, ouvidos,

•
nariz e garganta

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

, Richlin. Rua do Principe. Fone, ,)4. jOINVILLE

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS ·DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROJ'ICAIS,

DOENÇAS ·DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, ßisturi Eletrico, Galvanocauterio

Retos Ultra Violetas e Infra Vermelhos

_- RAIOS X-

II CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii
!! DR. SAOALLA AMIN !!
ii ii

!! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
H ESTADOS DE SANTA CATARINA E· PARANÁ 11
l� «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS) II
!! - ..Joinville - 1�

laAS' SANTA BRANCAl
André Martins -

\

-- VENDAS POR ATACADO E A VAREJO

BLUMENAU Rua 15 de Novembro n. 1.051

o Preceito do Dia
A tuberculose, como

conseqüência do diabetes,
é· hoje pouco comum, e

isto graças aos modernos
processos de tratamento

desta doença. SNES.

•••••••••u •••••••••••••••••••••••••••••••••••u
.

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

Oure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

Sobremesa deliciosa

Rica de Vitaminas farmacia Nova
de ROBERTO Itl: BORST

E para que chegue ao conhe
cimento· de todos mandei o pre
sente edifal 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

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

a que dispõe de maior
sortimento na Draça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGU4Escritorio: Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

ReRidencia: Mal. Decdoro da Fonseca, 815
. ..........................................................•

.
�--- .

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

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

PAPEL CREPON

de todas 'as côres na

TIPOGRAFIA AVENIDA
Casa

Aluga-se. uma sita a

rua Mal. Deodoro, 392.
Informações na Tipo
gráfia Avenida.

O SABÃO

"Virgem E speaiaIidade"
da C·IA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada) <:>�eÃ���RCfAt

ESPECIALIDADE

recomenda-se tanto para roupa fina como para. roupa comum.
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