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(J�!.�,�Ài!����A�) Em Jaragu6. Hansa � Bananal
(Diretor da Imprensa do CEC.)

A falta de espaço com Renato Piazera.

que lutamos não permite Rolando Hesse

publicar porrnenorlsada- Teobaldo Ewald,
mente o que foram as Valdemiro Bisoni

grandes e brilhantes", fes- Vígando Reinke

rlvldades promovidas pe- Vigando Splitter
los diversos estabeleci- Werner Mey
mentes de ensino por 0-· Grande numere de pes

cestão das festas da en- soas assistiram as soleni

cerramento e colação dades, notando-se o sr,

de gréu dos complemen- Dr. Ary Pereira Oliveira,
tarlstas. integro Juiz de Direito da

Iremos, no entanto, e Comarca, e Ten. Orion

na medida do possível A. Platt, digno Delegado
detalhar aspectos gerais. Especial de Pollcia.
De inicio, é preciso re

saltar as bellsslrnas expo
sições de trabalhos dos
alunos, que mereceram u

nanirnes elogios pelas cen

tenas de pessoas que as

visitaram.
Por estabelecimento, a

notamos o que se segue.

ANO XXV

Ramos

Melhoram sensivelmen
te no pancreme financei
ro internacional os titulos
brasileiros, demonstrando
cabalmente que as finan

ças brasileiras caminham

por uma trilha de segu
rança não obstante as di
ficuldades oriundas' do

esforço de guerra do Bra
sil. A alta verificada nos

ultirnos dias nas cotações
dos títulos do Brasil no

extrangeiro, constituem u

ma prova real da nossa

consolidação financeira e

um reconhecímenro mun

dial da magnitude dos es

forços do povo brasileiro

que trabalha pelo progres
so da economia do Brasil.
Dia a día, o Brasil vai
firmando-se cada vez rnais
no cenario das graudes
nações, contribuindo po
derosamente pera o reer

guimento do mundo de a

pós guerra. ,A confiança
com que os nossos tiru
los são procurados na In

glaterra e nos Estados

Unidos, paises liders nas

finanças mundiais. não
deixa pairar duvidas so

bre o futuro de nossa vi
da economica e financeira

no concerto das grandes
nações. O povo brasilei
ro vê crlstaliser-se assim

o premio merecido pelos
seus esforços e a estabi

líseçäo dos seus negocies
internacionais.

Grupos Escolares

"Divina ProvidenCia"

e "São' Luiz'"
As festividades tiveram

inicio com uma Missa em

ação de graças, rezada na

Matriz, pelo rev. Padre
Orro, ouvindo-se o coro

osfeonico desses estabele
cimentos, que atuaram de
um modo brilhantissimo.
As festividades, consta

vam de um exelente pro
grama de recitativos, can
tos e pequenas comédias
e numeros de musica,
terminando com o Hino INacional cantado .

por to-

D B t· dos os presentes.
a. ea rlz Seguiu-se a solenidade

da entrega dos diplomas �

aos -complernenterlsres que
completaram o curso, sen-

do paraninfo das alunas
do G. E .•Divina Providen·
cia o s·r. 'Dr. Alvaro Ba
talha, que pronunciou brio
Ihante oração. Foi orado-
ra da turma a complemen
tarista Rute Schneider,
sendo as seguintes as di

plomadas:
Erica Modrock
Rute Schneider
Inês Pedri
Nilda Bailoni
Elvira Mueller
Léa Buch
Olinda Pradi

A recepção terá lugar Erna Ruysam
amanhã, as 14 horas, na Irany Mueller
ponte Dr. Abdon Batista, Palmira Piazera
de onde S. Excia. � co- .

<

mitiva seguirão até o Paraninfou os diplo-
Club Aimoré, onde será mandos do G. E. São
servido um guaraná. Luiz o nosso companhei-
As 17 horas terá lugar ro de redação Artur Muel

no edifício da Prefeitura, ler.
sala do Forum, a entregq_ O orador dos alunos
dos diplomas e, as 19 ho- foi o estudante Arcádio

ras, no Club Aimoré, um Fischer. A turma deste a

jantar infimo, que o sr. no compunha-se dos com

Prefeito Municipal ofere- plementaristas:
ce a ilustre Presidente da Arcádio F. Fischer

Legião, comitiva de sua Emanoel de Aguiar
excia., . á diretoria' do Evaldo Meyer
Centro Municipal e às Harry Sprung
Alertadoras. Heim� Braun
Foi e.::.colhido para pa- Ingo Meyer

raninfo da turma o sr. Julio Paulo Ferreira

Ten. Leonidas C. Herbster Lauro Donath
Prefeito Municipal. Moacir Borba

Jaraguá vai hospedar
a exma. snra. Dona Bea.;.
triz Ramos, dignissima
esposa do sr. Interve.ntor
Nereu Ramos e Presiden
te da Comissão Executi
va Estadual da Legião

• Brasileira de Assistencia.

A ilustre dama vem a

nossa cidade afim de pre-
'> sidir a entrega dos diplo
mas das Alertadoras do
Centro Municipal da Le

gião.

. Grupo Escolar
UAbdon Batista"

Acompanhado de sua

exma. Iarnllla seguiu em

dias da sema corrente,
pare Blumenau, onde fi
xará residencle, estabele
cendo-se por conta pro
prla, o snr. Max Meldola,
que até ha pouco exerceu

o cargo de gererite do
Banco Inco nesta cidade.
Ao sr. Max Meldola,

que gentilmente veio tra

zer-nos o seu abraço de
despedida, desejamos
constante sucesso em su
as novas atividades.

--------------------...1

co o movimento que, en

tretanto.. ainda é notavel.

Vejamos o movimento de
novembro findo:
Passageiros Terrestres:

Embarcados 538, desem
barcados 524, em transito

2.615, entradas 283 saídos
283. Hoteis: entrados 283,

Pela Delegacia de ordem saídos 283

Politica e social: De Wal- No cálculo acima não

ter Kuhr, residente em são computados os passa

Hansa: "Sim' uma vez que gei ras, aliás, a maioria de

se trata de element€> indis- les, que se transportam
pensavel a industria, d�- nos 4 trens diários que
vendo porém ficar sob vi- ,ap'ortam a nossa cidade.

gilancia." Pela ordem de classifica

ção do quadro acima, o

movimento de 1 0. de janei
ro a 31 de Agosto do ano

cadente, foi este:
Embarcados 2 964, de

sembarcados 2954, em tran
sito 12.020. Hoteis : entra
dos 1.678, saidos 1.688.

Sta. Catarina N. 1.201

Festejou ne data de
hontem seu aniversario na

talícío o jovem Oriovaldo
Platt, filho do snr. Tte.
Orion A. Platt, digno Dele
gado Especial de Policia.

FAZENDO JUSTIÇA'

-

Um sintoma expressivo e predominante
que evidencía o aparecimento de Santa Cata
rina no cenario nacional, do qual fôra até ha

pouco quasi que completamente esquecida, é
o fáto de que em face ás realizeções e em

preedimentos da atual admínlstração, vem o

nosso Estado despertando o interêsse e a cu

riosidade, não só de escritores de nomeada
CÕTnO tambem de jornalistas consumados, oe

quaís, salvo escassas restrições infundadas,
finalmente chegaram a reconhecer o valor e a

ímporrancia do potencial economico cerarínen

se.
Em que pése a exiguidade do nosso ter

ritorio, dos nossos parcos recursos e da qua
si que total abstenção de auxilios extrenhos,
o nosso Estado em verlos setores dê ativida

de, assim o demonstrem as estatisticas, ocu

pa, proporcionalmente, sinão o primeiro, pelo
menos destacado logar.

No campo da instrução publica, empre

gando, de longa data, maís de quinze por cen

to de sua arrecadação, aproveitando integral
mente e o maximo dos recursos a ele destina

dos, o problema educacional consulta todas
as exigencias da moderna pedagogia, cabendo
a Santa Catarina, nesse setor o primeiro logar.

Quanto ás vias de comunicações, com

uma quilometragem de ótimas estradas de ro

dagem, maior do que a dos demals �stados
da federação, em relação ao seu território, o

seu logar nesse setor é de grande destaque.
O parque lndusrrial pela variedade de

suas índustrlas e por ser bem dividida a pro-:
priedade manufatureira arrancou de Assis
Chateaubriand a seguinte e significativa frase
"É tão dividida a propriedade manufatureira,
que isto aqui (refere-se a Santa Catarina) mais
parece uma democracia industrial do que um

mundo de plutocratas em embrião".
E no dizer autorizado do ilustre jornalis

ta "o parque industrial de Santa Catarina,
nasceu sosinho, nunca viu tesouro federal nem

'Banco do Brasil".
Estas razões levaram o sr. Assis Cha

teaubrland a concitar o Presidente Vargas- a

que dírile suas vistas, sempre tão patriotica
mente volvidas pera os aspectos econornlcos

do 'Brasil, afim de observar o fenomenu de
Santa Catarina.

Como o notavel jornalista que com tan

to descortino dirige a cadeia dos Diarios As
sociados, e a quem o Brasil deve a campanha
vitoriosa da aviação civil, muitos outros es

critores e jornalistas têm as suas vistas volta
das para o problema carerínense.

Assim se pode ver que já se faz justiça
a um pequeno Estado que graças � "segura
visão adrrwnistrativa" de seu governante se

desenvolve e prospera no sentido do engran
decimento da grande patrle comum.

A festa de encerramen

to dos trabalhos escolares
no G. E. Abdon Batista,
teve lugar no dia 23, e a

colação de gréu no día
DO as 20 horas, no páteo
desse estabelecimento. Foi

paraninfo o snr. Tenente
Leonldas C Herbster, Pre
feito Municipal, que bri-

.

Ihantemente falou aos seus

dlplomandos, sendo ora

dor da turma o aluno
Alvaro Watzko,
Compleraram o curso os

alunos:
Alfrida Frerichs
Anita Lesemann
Alvaro Watzko
Egon Silva

EIf�ida Roeder
Elfi Englucht
Floriano ôrähellng
Geni Duarte
Guilherme loenk
'Ioldor! L. de Sousa
João Cardoso
Marta Cardoso
Maria Henck
Olinda Hort.
Reinoldo Koehler
Rodrigo Nicoluzzi
Verner Horst

Em Hansa

Dr. Carlos Moritz

. Em Bananal

Fixou residencia em Ja
gué o sr. dr. Carlos Mo
ritz, medico veterinario e

alto funcionario do Minis

terio da Agricultura.

finiversarios

Aniversariou-se hontem
a galante Valeria, filhinha
do nosso redator snr.

Mario Tavares da Cunha
Mello.

M.T.
•

tence a. referida ave, que
foi restituída ao seu legiti
mo dono, fóra do nosso

municipi'J

Furto em Alto
Jaraguá

José Meiring, residente
em A!to-Jara�uá, queixou
se que, domingo ultimo,
saindo a passeio com sua

familia,' ao regressar a tar

de, deu por falta da quan
tia de Cr.$ 2000,1:0, que se

achavam num gu,arda rou
pa e ainda alguns cente

nariös, tendo os meliantes

penetrado por uma janela
e arrombado o menciona
do guarda-roupa. A poli
cia aüxiliada pelo .prest,i
moso inspetor de quartei
rão local, sr. Luiz Airoso,
tem ativado diligencias pa
ra a descoberta do furtu,
havendo as suspeitas re

caido em dois individuas
ali residentes, cht'gando
ainda a conclusão de que
o roubo que como tal se

rá classificado, foi cometi
do por pessoa ou pessoas
conhecedoras dos hábitos
do dono da casa.

•

I.

No Grupo Escolar "Te
resa Ramos" terminaram

o curso os alunos:
Antonig Kraushaar

Egon Bolduan
Martinho Souza
Miguel Zschoka
Mariano Skiba
Nelson Zipf
Angélico Furtado
Iracema Tosini
Lidia Felício dos Reis
Mafalda Rabock
Ruth Cardoso

Serviu de paraninfo o

snr. João Tossini. que
pronunciou em p o I gante
saudação a013 diplomandos.
E no Grupo Escolar

"São José" foram diplo
mados os complementa
ristas :

Adular Linzmeier
Landolino Jantsch
Guilherme Henseler
Rolando Hortsmann
Rolando Unger
Rüdiger Raeder
Carlota Coan
Helga Maller
Ma:-ia M. Henseler
Maria Madueira
Laura Shramm
Rita Maller

. Em Bananal, no G. E.
"Almirante Tarnandaré" as
festividades tambem reves

tiram-se de grande bri
lhantismo, sendo para
ninfo o snr. Luiz S. Be
zerra da Trindade, digno
Inspetor Geral do Ensino
e orador da turma o alu
no Cantalicio Flores.
Completaram o curso

os alunos: .

Dagmar Rosa
Dagrnar M. Rosa
Xeliete Flores

1\ene Friedmann
Isabel Lilia Rosa
Ienl M. do Rosario
Julieta B. Dequesch
Nelya L. Leimann
Wilme Lemke
Alda Corres
Laura Pereira
Luzia Dequesch
Maria Hohe
Marina M. Rosa
Matilde E. Leimann
Maurita Rosa
Zita Rosa
Canralicio Flores
Alcides B. Coelho
Ervíno Friedmann
Manoel Aguiar
Ari Correa
Aurlno Aguiar
Demetrio Leimann

Egon Brückheimer
Heitor Leimann
Mario C. Flores
Newton Flores
Valdemar Liesernberg
Willy Iacobsen
Vitor Gomes

Viajantes
Para S. Paulo seguiu

em dlas desta semana o

sr. Walter Ianssen ativo
despachante nesta cidade.

A serviço de sua pro-

l
fissão esteve nesta cidade

terça-feira ultíma o Dr.
Paulo Medeiros, advoga
do com escritorio em

Joinville.

MAX MELDOLA

Abono Familiar

Por despacho do sr.' Notas Policiais
Delegado Regional do' Mi
nisterio do Trabalho nes

te Estado foi concedido
o abono de familia aos

seguintes requerentes: Jo
ão Manoel Coelho, Cr.$
120,00; Alberto Murara,
Cr.$ 140,00; Pedro Fran
cisco Freiberger, Cr.$
160,00; Adolfo Trentini
Cr.$100,00; Francisco Al
berto Voigt, Cr.$ 100,00
e Adelina' Coelho' (viuva)
Cr$ 100,00.

des-Requerimentos
pachados

. , .

Pela Delegacia de Jara
guá: De Maria Eichinger
Ruísam; "Encaminhe·se a

Regional em ]oinville com

as informações 50Iicitadas."

Obrigações de Guerra
O snr. Coletor Federal

pede nos levar ao conhe
cimento dos interessados,
que deverão j:)agar naque
la repartição, no corrente

mês, as importancias re

ferentes a inscrição com

pulsoria das obrigações
de guerra, de acordo com

as declarações 'do impos
to sobre a renda do ano

de 1942. Em Janeiro pro
ximo será feita a cobran
ça judicial das quantias
l1ãO pag�s.

População flutuante

Jaraguà como ponto de
entroncamento da estrada
de rodagem com a viação
ferrea, .e ainda tomo ponto
de passagem obrigatorio
de veiculas em geral, que
procedem tantQ do sul co
mo do norte do pais, tem
um movimento 'intensissi
mo de população flutuante
controlado pela policia.
Ultimamente com a inau

guração da magnifica es

trada de rodagem JoinvilJe.
Itajaí, desafogou um pou-

PAPEL CREPON

de todas as côres na

TIPOGRAFIA AVE'NIDA

Pombo correio

Ptlo sr. Gehard Roeder
foi entregu� a Delegacia de
Policia um pombo correio,
que apareceu em sua re

sidencia em Rio Cerro
O pombo tem numa das

pernas um anel de alumi
nio com o aeguinte distin
tivo: 36 CCB, n. 4618, e é
oveiro.

'

Feitas as necessarias in

dagações, a policia conse

guiu apurar a quem per-
----.-------,;.

Na8
\

suas compras
obsequio pedir
Café Mahnke

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Co'nSO I i daçoão das f�i1ol �e primeiro prOCa Edital
,

Avtso aos Subscritores

C'dl-t,.;.I, d'" ���tr� J�z�;::ore��esfr���� ,

DE PRIMEIRA PRAÇA
\

, D A &:í \.I � dias, neste juizo para falar,

L· d
'

T' b I h'
O doutor Ary Pereira ou- O Doutor Ary Pereira C h' I di' I aos termos de dito Inven-

e IS O r'a a O veira, juiz de Dlre�to da Oliveira, juiz de Direito da OMPODIlIO DuUS rio a- t
- tário, sob pena de revelia.

, Comarca de jaragua, Es- Comarca de Iaraguä. Esta-
'

I ac;ao E para que chegue a noti-
tado de Santa Catarina, do de Santa Catarina, Bra- de' M�del'r�s �,. ß.

.

1 '

cia ao' conhecimento de to-

Entroll em "igor, no .dla 10/11 Brasil, na forma da.Iei etc. sil, na forma da lei, etc, U uU U U dos, se passou o presente
, FAZ SABER a todos os FAZ SABER a todos os. O Doutor Ary Pereira edital que será afixado no

{Contíneção) -, que o presente edital de
que o presente edital de Por 'este aviso ficam Oliveira," juiz de Direito lugar de costume e publi-

. primeira praça, com o pra- primeira praça, com o pra- convidados, os senhores da Comarca de jaraguá, cada pelo Diário Oficial do
Art. 65. Não haver-á dls- §' 2°.' 'Os intervalos de zo de trinta (30) dias vi-

zo de trinta (30) dias virem, subscritores de ações da Estado de Santa Catarina, Estado e pelo Jornal local
tinção entre empregados descanso não serão com- rem ou dele, conhecimento ou dele conhecimento tive- sociedade anonima acima Brasil, na Forma da Lei etc. "Correio do Povo". Dado
e interessados, e a parti- puredes na du raÇfio do tiverem, ou interessar pos- rem ou interessar possa, mencionada, para a primei-

c Fa� Saber aos que o pre- e passado, nesta Cidade de
cipação 'em' lucros ou co- .lrc::ball}ó.,

.
'-'

sa, que findo esse prazo que.findo .esse prazo, hão ra assembleia geral que sente edital decitação, com [araguä, aos nove dias do
missões, salvo. em Jucros "'§ 50. O -límlre minimo

hão de ser arrematados, de ser arrematado por quem terá por fim a nomeação o. prazo de trinta (30� dias mes de novembro, de mi!
de carater SOCIal, .nao ex- .

" por quem mais der e mai- mais der � maior lance ote- dos .tres peritos que, deve-. vlren:" ou ge1e co�heclmen- novecentos e, quarenta.. e
c1ue ó patíclpante do re-' de uma, h�ra_ pl'lr� repou- or lance oferecer. no dia

recer, no 'dia 13 de dezern- rão
'

proceder' a avàliacão: to tiverem ou interessar tr.es. Eu, Ney Franco, es-
.

d t 'tulo' 50 ou refeição poderei ser 13 d de embro proximo t d (grrne es e capi "

duzid t d
.' e z bro 'proximo vindouro. as dos bens e direitos, com, possa .que, �s an o �e pro- crivão o subscrevi. assi-

Art 64 O sélarío-hora re UZI o por a o o l)11- vindouro,' às 10,30 ,horé's, 10 horas da manhã, os bens: que parte dos subscritores cedendo. ao inventario do.s nado) Ary Pereira Oliveira,'1
.

do ern-' nistro do Trabalho, Indus- d h-' b 'h b d d f Inorma, no c_aso. , tria e comércio, quando
a man a. os ens pen o- penhorados a Frederico pretendem realisar e inte- iens eixa os por a eCI- Juiz de Direito da Corrrar-

pre�ado . �,:n�ahst,a, sere
ouvido o Serviço de- AIi-

rados a Frederico R. Za- Zacarias Filho, na ação gralisar o capital subscrito, mento de Afia F!anz yolk- .ca." - Esta conforme o ori

o��ldo dívldindo-se o sa-
mentação de Previdência carias, na ação' executiva executiva fiséal que lhe na formação, 9a sociedade, mann; -e_tendo sido. feita a ginal, do' que- -dou fé ..

lérto !,"ensal_ correspon- Social, se verificar' que
fiscal que he move a Fa-

move a Fazenda Estadoal, bem como para a discus- �eclaraçao de her.delros da [araguä, 9 de Novembro
dente a duraçao do tra-

o estabelecimento atende
zenda Estadoal, a saber: 'a saber:'

,

são e aprovação dos esta- finada, no� quais �onsta de 1943
balho, a que se refere ,0 integralmente às exígen- 1°,)' UIP terreno sito no 1.) Um terreno sito no Iu- tutos sociais, cuja asssern- Alberto Guilherme Remoido
arr. 58 por 25 vezes o nu-

cias concernentes á orga-
distrito de Hansa, nesta

gar denominado Rio Paulo, bleia terá lugar no dia 7 V_olkmanuj "como ausente,

mer:_o de horas dessa du-
nização dos refeitorios, e

comarca no lugar denomi
no distrito de Hansa, nes- de dezembro deste ano, as cita e chama-o a compare-

raçao nado Rio Paulo, com as ta com,arcá, com as seguin- 14 horas, a Rua Marechal"

,. Sendo quando os respetlvos em- .

t f t
-

P�ragrafo un�co .. , . [pregados : não 'estiverem segum es con ron açoes : tes confrontações: Frente Deodoro n, 23, no escrito-
o numero de días Inferior

b
. d't b Ih

frente com terras de quem com terras de quem, de di- rio da Comercial Ltda. ,na "..----1!111.---------------....
a 25, adotar-se-á para o' ��or��:�e a �or�: asu� de direito, fundos com as reito, fundos com as 'de Leo cidade de Jaraguá, Estado
calculo, em lugar desse de Leo Elschweiler. entre Erschweiler, entre 'as de de Santa Catarina,

'

número, o de dlas de rra- plernenrares. terras de Luiz Willwock e Guilherme Schalinski as de
baIho por mês; Art. Tb. Salvo nos ca- as de Frederico Zacarias Frederico R. Zacarias, com [araguä, 16 de Novem-

Art. 65. No caso do 80S de revezamento serne- Filho, com a area de
a area de 95.000, mettos bro de 1943.

empregado diarista,' o sa- nal ou quinzenal, o tra- 220.000 metros quadrados, quadrados, avaliado em cr$
lário-hora normal será ob- balho noturno terá rernu- avaliado em crS 3.50n,OO 2.0110,00 (dois mil cruzeiros. Oswaldo Marquardt
tido dividindo-se o salé- neração superior à do (três mil e quinhentos cru- Cujos bens constantes
rio diário 'correspondente diurno e, para esse efeito, zeiros) -

do auto de penhora, e au-
à duração do trabalho, es- sua remuneràção terá um cujos bens constantes do to de avaliação dos autos
tabelecida no art. 58, pe- acréscimo de 200/° (vinte auto de penhora e auto de a- da referida ação executiva,
lo número de .horas de e- por cento), pelo menos valiação de folhas dos au- serão levados em primeira ,MI'nl'sler;'o d� fiuerr�fetivo trabalho.

" sobre a hora diurna. tos da ) eferida ação exe-
praça de hasta publica de Uu U

Art. 66. Entre duas jor- § 1°. A hora do traba': cutiva, serão levados em venda e arrematação, pelo R'- M'I't 1 C RIh h
' ,.

d d 5a, ,egl3o II ar 6a, . .

nadas de traba o avera lho noturno será compu- prImeira praça e ven a e valor total de dois mil cru-
um periodo minimo de tada como de 52 minutos arrematação em hasta pu- zeiros (cr,$ 2 (lOu,O(). _ As- JUNTA DO aLISTAMENTO MILITAR
onze horas consecutivas e 50 segundos. blica, pelo valor total de

sim serão os referidos bens" DE JARAGUA
para descanso. ' três mil e quinhentos cru-

arrematados por quem mais
7 S

' § 2°. Considera-se no- .

($ 35('0 Oi') As A J A M'l't d JArt. 6, era assegura- zelros cr. ,', J. -, -

der e maior lance oferecer, .. I I ar e ara-

IE [do a todo empregÇldo um turno, para os efeitos des- sim serão os referidos bens . guá leva ao conhec1men- Ir ,Iill P � rfl\
te artiao, o trabalho exe- d

. no dia, hora e lugar aCima d � 0' \IjJ
descanso semanal de vin- e- arremata os por quem mais

nlencl'onados, podendo os to dos interessa os o se-

h cutado entre as 22 horas d
.

I' f ec
.

t
---------------------

te e quatro oras conse- er e mais ance o er er
mesmos serem examinados guIO e:'

.

t'vas o qual salvo mo- de um dia e as. 5 horas no dia, hora e lugar acima I - Todos os reser-cu I, " por quem interesse tiver,
tivo de conveniência pú- do dia segui,nt�,

'

mencionados, podendo os
no lugar Rio Paulo, nr:: dis-- vistas de 5a. categoria

blica ou necessidade im- § DO. Nos hç>rários mis- mesmos serem examinado
írito de Hansá nesta co- cujos certificados foram

periosa do serviço, deve- tos, assim entendidos 05 por, quem interesse tiver,
marca onde se acham 10- expedidos neste ano, 'de-

rá coincidir com o domin- que abrangerr: periodos no lugar Rio Paulo, catisados ditos bens. E para
verão comparecer no dia

g'o, no todo ou em parte. diurnos e noturnos, apli- no distri- , . 16 de desembro, "Dia do

Parágrafo ,único. Nos ca-se às horas de traba- to de Hansa, nesta comar- que
h c�egu� a

d n�t�la ao
Reservista", afim de pres

serviços que exijam tra- lho noturno o disposto ca, onde se acham locali- con eClmen o e,
t
o o�:t SIe tarem o Compromisso.

balho aos domingos. com neste artigo. sados ditos liens, - �. para passou
.

o tF;:��n �o el�g�; II - Estão a disposi- �.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�}
exceção quantos aos elen- § 4°, ,Às prorrogações que cheuue a noticia ao que seraa. ção dos interesséldos mais

cos teatrais, será estabe- do trabalho noturno apli- conhecin';'ento de todos se I de costume e pu.bltcado pe-
os seguinte..s certificados

lecida escala de ca-se o disposto neste ca- passou o presente edital lo jornal ��orrelOtdo P.dovdo» recebidos por esta Junta �-------------__•• ..

revesamento, mensalme'nte pitulo, que será afixado no ,lugar Öu� se e �s�a��s �e�;a a c�� e que serão entregues me- lTh t1i M"
.

organizada e constando Art, 74. O horário do de �oslUme e. publtcado daadeo dee )aragu:1 aos' treze diant� pagamento da Ta- .![ ([})IDalwat IVllnilll21[](C((})f2l.
de quadro sujeito à fisca- trabalho constará de qua- pelo Jornal CorreIO do Povo, d' d

A

d Novemb o I
xa MIlitar:

Iização. dro, organizad<10 conforme que se edita nesta cidade. dias o dmes 'Ie tr , André Cardoso
'

I
' . o ano e mi novecen os - 'dArt. 70. Salvo o dispos- modelo expedi o pe o mi- Dado e passado neSla CI-

..

t
A EN' Joao Car aso ,

to nos arts. 68 e 69, é nistro do Trabalho, Indús- dade de jaraguf., aos treze eF quarenta � _res ,', uh ey Helmuth Roweder
vedado o trabalho em dias tria e Comércio, e afixa- dias do mês de novembro .ran(co,. escdfl.v) aAo

o sUp sc�e. Jacob Emmendoerfer
I· b.fl_·· 1"1 t VI assina o ry �relra 'p I K di'feriados nacionais. A au· do em ugar �,11 vI,slve. (Ie mi novecen os e qua- OI" J' d D' 't d au o aesemo e )r.

d
.

I Esse quadro será discri- renta e três - Eu, Ney Ivelra - UlZ, e irei o a '

torida e reglona' compe-
ml'natl'vo no caso de não Franco escrivão o subs- comarca Esta conform,e o • _

tente em matéria de tra- ,.. I d que dou fe '

balho declará os. dias. em ser o horário úni�o pa�a cr�vi O-I\aS�inaJdo) A�y ��- orJ�I���á �3 de Novenbro 'Cantone'lrasque, por força de fenado todos os emprega _os e re!ra Ivel!,a UIZ �, I: de 1943, ' ".
local ou dias santos de uma mesma secçao ou relto da (_ omarca, - Esta

O sião
guarda, segundo os usos

j
turma

, .

' . 'conforme .�, original, do
Ne

e ;;:nc� para fotografias
locais, não deva haver' § 1 0. � horano d,e tra- .

que dou fe . ...",,,,",,,,�_...._...............= todas as côres
trabalho, com as ressalvas balho sera anotado em jaraguá, 13 de novembro

li li
.

constantes dos artigos ci- registo de empregados de 1943 r"'l 'leiern Recebeu Tipografia Avenida

tados. com a indicação de acor- O escnvao .

nesta folha.
Art. 71. Em qualquer dos ou contratos coletivos Nev Franco ...............____.���

trabalho continuo, cuja du- porventura celebrados,

ração exceda de seis ho- § 20, ,Para os. estabe-

ras, é obrigatória a con- lecimentós de m�ls de .dez ,
, "Icessão de' um intervalo empregados, sera obnga- E

Ao

S I B ·le· a de Eletrt·ct·dade SApará repouso ou, alime�- tória a anotação �a hora mpresa u raSt Ir .

tação, o qual sera, nQ ml- de �ntrada e s,alda, em

nimo, de uma hora e, sal- registos mecamcos, ,ou
va acordo escrito ou COIl 'não, devendo ser assma

trato coletivo em contrá,': lados os intervalos para
rio não poderá exceder repouso. .

de'duas horas. § 5°. S,e o trabalho for

§ 10. Não excedendo ex�cutado fora d<? �stabe
de seis horas o, trabalho leclmento, o, horano dos

será, entretando,' ol?rigató� empregados tonst.ará, ex

rio um intervalo de quino plicitamente, de ficha ou Uma
ze minutos quanqo a du- papeleta eil} seu pod�r,
ração ultrapassar quatro sem prejuizo do que. dls-
horas. põe o § 1°. deste artlgo .

Incorporador

Matriz: ..JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

•••• a IGIIA I)lswn�n,a IntEGUllla
NlalWlllllS mil ESI'.�'I�

linha completa de' MOTORES nacionais e est�angeiros de alta e baixa
rotação, de' 1 a 97 HP, para 220/380 Volts, 50/60 ciclqs

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

.......................1 .

"Bonus, de Guerra"
SERÃO NO' FUTURO

"Bonus da Paz"

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LU.LA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,
servinqo até 50 metros de profundidade.

Artng({])§ IE!etrnc({])§ ]para (()) Rar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, C�STIÇAIS, GLOBOS e

iScbultze ARANDELAS."

........1 •

Adolf Herm.
,

FABRIOA
-

DE MOVEIS EM GERAL MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
Do mais siinplés ao mais fino acabamento

O escrivão

Ney Faanco

I·NDO A JOrNVILLE'
Não esqueça de visitar a

.CASA P'IEPER
A Oasa das novidades para homens.

RUA DO PRINCIPE

{r:: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::: :::::::::::� :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::'·i

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fons�ca, 183

J A -R A G U Á

É a pomada
ideal CURA TO
DAS AS FERh
DAS, tanto huma
nas como de ani-
mais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

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

Com a «MINAN
CORA»' úlceras

que nem o 914. conseguiu curar.

DIla Carolina Palbares,dE\ Joinville, curou

com UMA RÓ LATINHA, umaFERIDA DE 9
ANOS! Tem havido centénas de curas seme

lhantes! !! Adotada "em muitos hospitaeR, ca

sas desaude e clinicas particulares.
AVISO B'lPORTANTE: - A verdadeira

«PomadaMinancora" nunca existiu a não ser

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

verdadeir'a MINANGORA em sULdatinhaoriginaI.
REPAHEM BEM AO COMPRAR!
É úm produto dos Laboratorios «MINAN·

CORA» de JOINVILLE.

a ASA SANTA BHANe AI
A.ndré Martins -

Tecidos ,das Melhores Ji'abricas do País

(:(A\PA\.S DE BORRAHCDA\. PARA\. I'§ENBORAS E §E�DORITAS

I SEDAS9 �ÁSEMIRA\.S,'LINDOS
BRI�§, ROUPA\.S· FEITA\.S

-- VENDAS POR ATACADO E A VAREJO

Rua Rio Branco, 964
A ,nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenrierá com presteza a qualquer IBLUMENAU Rua 15, de Novembro n. 1,051.1 araguá pedidb de instalação de luz e força.

I
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Blumenau, virá à Jaraguá
para enfrentar a A. A. Brasil.

Am'azonas de

Telefone N. 39

rrÜ]I;IIJII�I]�I;I!1

no
,

corrente
A-

mes

Libertação deA Napoles

e

CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 FUN D A D O EM 1919

STA. CATARINA N. 1.201
ANO XXV JARAGUÁ. SÁ.BADO, 4 DE DEZEMBRO DE 1943
-----------------------------------------------------------------------------------

Esportivo" Golas e

Goleiras

Róda da Sórte ...o GremioRe- G. E. São Luiz X Dizem que ...
creativo aí- A. A. Brasil (juvenil)

.

. .

• • No campo do G. E. São �ahnke o atlehco. za

cançousignífi Luiz, realizou-se no domin- �ueIro da, A A; Brasil, �e O empate alcançado

go transáto o interessante
inscrevera na S D. Ame- pela representação da A. A.

cative empate confron�o entre o São Lu.iz
rica. Brasil frente a S' D. Dom

e juvenil da A. A Brasil Pedro, Arno e Eugenio �edro de Hansa, reper�u- ..

em Sa-o Bento
que terminou sem aber- tambem do "alvi-anil" es- ,tlU de mane:ra sensacio

tura de contagem. tão dispostos a defender nal nos �eios esp?r!i�os
as côres do "alvi-rubro" de [araguä e

I murncrpios

Estamos certos que, se visinhos.

não fossem as diminutas O Amazonas de Blume- É sabido que o Dom

dimensões do campo, te- nau, virá 'à Jaraguá no Pedro atualmente possue

riamos assistido uma pele- corrente mes para enfren- um conjunto de respeito,

ja disputada palmo a pal- tar a A. A Brasil. que no ano em curso não

mo, aliás, todos os preli- conheceu siquer uma der-

antes esfo ça am se e Na A. A. Brasil um gru-
r r - m rota, enquanto que por

brindar o público com lan- po de esportistas está or-
outro lado o Brasil, luta

ces bonitos porem como ganizando a seção de atle-
,

com dificuldades para re-
"

di
. tisrno.

Ja tssernos, o campo e organizar a sua equipe de

aossscaoznJ'uPneqtousenpoossPaamradesqeUne O S. C. Guarani desta futebol, que ressente-se da
-

cidade em vista da obri- falta de Nunes, Bubi, Jorge,
volver um ,jogo de passes, f Willy, Ballock, Affonso e

Cuntudo gostamos da pe
gatoriedade de iliação á A SiFILIS SI! APRESENTA SOB

U
-

uma entidade oficial està outros, todos convocados INÚMER.uP'OftMAS. TAIS COMO:

leja, porque Ioi disputada di t f para o 'serviç(J ativo do

d tusi ISpOS o a ormar uma se-
REUMATISMO

com ar or e en ustasmo Exercito Nacional no trans- ESCR6FULAII

N d d S L· ção de bola ao cesto.
o qua ro o ão UIZ correr do ano.

ESPINH.u

militam elementos de futu- A A. A Brasil fará rea- Não há duvida que o
FisTULoU

ro, como Niralcí, Ferreira, Iizar um grandioso baile, na Brasil foi a Hansa, certo
ÚLC"'''''

e o arqueiro. que possue data de 1 de janeiro pro que' não escaparia de uma
IECZltMd

um estilo simplesmente no- xirno vindouro derrota, todavia, o entusi-
P'KRIDA. Ele, brasileiro, solteiro

I

IJARTRO. I d J
tave. asmo., a fibra e a discipli- MANCHA.

avra or, nasceu em ara-

No
'

A S. D. América, cons- na foram fatores prepon-
guá em quinze de janeiro

onze" juvenil da t
.. de d s

"ELIXIR DE NOGUEIRA" de mil novecentos e deze- Ele, brasileiro, solteiro,

A A B
ruira na sua praça e -

derantes para que regres-

'A' drasil'A desltacSarab�- portos, um
. galpão, com sasse com um empate, ob- VE;�:_':CI= HT�:! A�°ft"TI!.. seis, domiciliado e residen- opera rio, nasceu em Luiz

se ma eu, nge o, a Iii,· t I
-

s sti
te neste distrito em RI'o Alves, rnunícípío de Itajai,

Adernar e Silva. O con-
lOS a açoes para o ve ra tido atravez de uma parti-

.

s 1-' a d I' guei
em tres de fevereiro de

.,
nos, a ao par om n da, na qual por nenhum

_

Junto do 'alvi-anil" apre- t'

-

mil novecentos e vinte e

t
.

ras e c . . momento mostrou-se infe-
sen ou-se com a seguinte • • dois, domiciliado e residen-

constituição: Silva, Ama- O Gremio Olimpico rior ao seu adversário, pe-

p
. 1

te neste distrito em Estra-

deu e Balock. Angelo, Ru- sil, anexo a A. A. lo contrario comandou a ais
da Nova, sendo filho de

bens e Adernar Maninho, para o Baile de Nata partida, até quasi a meta- ••• Antonio Gabriet da Silva e

Nirico Sabiá, Mario, (Ba presentará inumeras de do periodo complemen- N· 1 de Maria Correa da Silva

tista) e Elpidio. presas.
tar, marcando dois tentos OIVOS... EI brasil I

sem que o Dom Pedro até
a rast eira, so teira.

aquele momento decretasse F-Ih 1 domestica, nasceu em Ja-

êd d d d
lOS... ragu 1 em vinte e um de

a que a o arco, guar a o novembro de mil novecen

por Altamiro. Estão proximas as festas do Natal e fim de ano, t
.

Assim, qual não foi a

os e vinte tres domiciliá-

época em que .todos gostam de presentear aos dave residente neste dis-

nossa surpresa, quando seus entes queridos. trito em Estrada Nova,

deparamos com uma nota É sempre dificil a escohla liIe objeto util PR- d filh d J J'
Publicada em dias da se-

sen o I a e oão osé

ra presente, mas, fazendo uma visita á Cristovão Heiden e de

mana passada na nossa C H t I G
confrade "A Noticia" de

asa er e ertrudes Augusta Quost.

joinville, por um tal de encontrais de tudo o que precizais, como sejam [aragua, 26 de novembro
de 1943

"Correspondente" de Har.- BRINQUEDOS: Bonecas; bibelots; Mascotes; verdade!-

sa, onde o mesmo. tenta ros mimos. - Gaitinhas de boca e de mão. - Carrinhos;
aludir que o Dom Pedro Automoveis; Jogos e passa-tempos; etc. etc.

enfrentou em vez de con

junto da A. A. Brasil um
combinado formado por
elementos de outros qua
dros Ficou-lhe talvez desa

percebido que no Dom Pe

dro, por ocasião da parti
da, atuaram: Francinha e

Willy do Concordia de Rio
do Sul, Gouvêa do Rio

Negrense e Bosse do Ca
xias.
O nosso "colega" conti- •

nuando suas "ratas" diz
1-------------------------------------

que o Dom Pedro só não

venceu por falta oe sorte.

Óra óra seu "correspon
dente", futeból não é lote

ria. Ganha quem joga mais.
A "dona" sorte: não gosta
de futeból .. ,

Correio

Os napolitanos demonstraram s-eu regosijo ao receber as

forças de Tio Sam. que penetraram na cidade ao ser evacuada

pelos facistas alemães. (Foto da Inter-Americana)

da Luz sendo filho de Al
berto Höft e de Alvina
Hoppe Höft.
Ela, brasileira, solteira.

lavradora, nasceu em Iara
guà em sete de janeiro de
mil novecentos e dezoito,
domiciliada e residente

neste distrito em Rio da
Luz sendo filha de Augus
to Mueller e de Emília
Prust Mueller

jaraguä, 26 de novembro

de 1943..

Afim de defrontar-se com

a equipe representativa da

S. D. Bandeirantes, viajou
domingo ultimo para São

Bento, o conjunto do Gre
mio Recreativo constituido

por elementos da S.D. Ame
rica desta cidade.
O prélio iniciou-se. ás

13,30 horas, sob as ordens

do arbitro Ballock e, teve

um transcorrer animado

Aos 7 minutos da primei
ra fase, o Bandeirantes ob

teve o seu primeiro tento.

Não obstante algumas in

cursões perigosas dos vi

sitantes, estes somente i

gualaram a contagem nos

derradeiros minutos do pe
riodo inicial.
Animados com o resul

tado, os jaraguenses lan

çam-se imediatamente ao

ataque na fase complemen
tar c Vítor inteligentemen
te cabeceia uma bola alta

entre .a zaga contraria, des
viando a trajetória da pe
lota, que vai aninhar-se

nas redes sem que o ar

queiro serrano pudesse si

quer esboçar a deíeza O

ataque gremista transpor
ta-se constantemente ao

campo contrario, o domi

nio é notório, Maba centra

alto e Eugenio escora o

balão com o peito consig
nando novo tento para os

jaraguenses. o arbitro, to

davia anula-o marcando

"mão na bola". O Bandei

rantes nessa altura tenta

reagir animado pela "tor
cida" e ao faltarem 5 mi

mutos para o término da

pörfia. decretam novo em

pate decisivo. Com o re

sultado de 2 tentos para
cada bando chega-se ao

final.
.

.

O quadro do Gremio a

linhou: Amo, Lucindó e

João, NieIs, Mahnke e Ai

roso, Eugenio, Leopoldo
Vitor, Amandus e Maba,
(Pedro).

Bra-
Brasil

I, a-

sur-

ii=.

a
III

e:l
N» II

�I
:"d

01
m
:r:,:

Dm
Des m
I

301
o

!EE

....__

Dl
-

Ao
uÁ

a a

392.
ipo-

ir UMA OOENÇA aftAvlsSIMA

MUITO PERIGIOSA !"ARA A FA

MíLIA E PARA A RAÇA, COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA

MENTO Dfl:SSE GRANOE I'LAGELO

uafl[ O

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:

!:r.�!;-!:;;;;;;li==j!!!!!i!!!li_illliiiilllliiBi�sa;;!!!!I!

I Instrumentos de Music

I em, Geral, especlalmeat
10RGÃOS E HARMONIOS «B O H

I� PIANOS «ESSENFELDER»
':=

I

IHARMONIOAS SIMPLES E A' PlAN

I'
BANDONEONS

I Instrumentos pj BANDA e JAZZ-BAN

I CDI�as, P81�elas e Dulras Mil�elas Masie

I Peçam Catalogos e Lista de Preços

m Representante: Paulo Kobs

II Caixa Postal 39
f SÃO BENT

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

'I Linha São Francisco

Nas suas compras
obsequio pedir 1_ .

Estado :',santa
Oatarina

Café Mahnke ;;;;;;õlll1IIIEl!E!!!Ir.i!!2.._.I_. k3!S1____

EDITAL N. ·1194

ALBERTO HOEFT e CE·

CILIA MUELLER EDITAL N. 1195

MATIAS DA SILVA
HILDA HEIDEN

li:::--------:::::i.·:.
:: mi1dl!iríll I!m lór

E para que chegue ao conhe

cimento de todos mandei o pre
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 Oi

fins legais.
ARTUR MÜLLER, Escrivão

Lenha
Picada

de coivara 1a' qualidade
Metro Cubico ou

Carrada - 12 cruzeiros

Compramos de Diversas Qualidadas

"

JO IAS: Relogios; Aneis; Colares; Pulseiras; Broches; etc.

_ LOUCAS; CRISTAIS E VIDROS'-

CASA HERTEL
o Preceito do Dia

Lenha para for
no etc•.•

- Entrega a domicilio

PEDIDOS A

RIBEIRÃO MOLHA JARAG

urnca deste ramo da praça Magreza não é doença,
-mas sínal ou sintoma de

alguma moléstia que deve
ser descoberta e tratada

pelo médico. SNES.

Casa
Aluga-se uma sit

rua Mal. Deodoro,
Informações ,na T

grafia Avenida.

Avda. Getulio Vargas, Esqu. Mal. Deodoro
- J A R A G U'Á

;:::�:i��������;�����g�;;;;;�;�;;;;;;;���� ;;;;;�;;;;;� ;g�;;;;�;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;g;;�;;;;;;�;;;;;;;;;;;;�;�;;;;;;;;;;;;�;;;;��;;;;;�;� ;;;;�;;;;;;� ;;�;;;;;;;g�;�;�;;;;;;� \.�::::

ii i! E. Tel••OROMAIA. Im
AZIAR iiil �R1E������0, . iili

----------II!! OAIXA POSTAL n. 34

<?::9

TELEFONE n. 14' 1111
OR. ßRMlnlO lßUßRf8111i Rua Manoel L. Andrade, 41 II li

ilil Orontes Illcí o iili

1111 DESPACHOS M�R�::���::���?E§ REDESPACHOS 1111
1111 EM'BAR�IDES III!
iI!1 SÃO FRANCI"CO DO SUL Sta Catarina, Brasil !lil
:: ::·i·�;;�;;;;g;;; ;;;;;;;;;;g�;g;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;: :�:����;;�:� .... :. ::�;�;;;;;;;�;;;�;;;;;;;�;;;; ;;;�;;; � ;���;�;;;;;�;::�:�;;;;; ;;;�;;;;;;;; ����;� ;���:: :?:::

Especialista em doenças
dos

OLHOS - OUVIDOS -

NARIZ e GARGANTA.

Oonsultorio modernamen
te instalado em' caráter

permanente na cidade de
Blumenau.

RUA 15 DE NOVEM

BRO, 1393 (defronte ao

HotEl Cruzeiro)
- OP.:p. çO�'� NO� Htt'i"tT IS-

Ho�erto
ii
......_--_.:

;
......
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E as Bombas continuam echoocr
sobre a Alemanha

Nos primeiros nove meses de 1943, a aviação britanica arremessou sobre

a Alemanha, mais de 100.000 toneladas de bombas explosivas . e incendiarias. No

trimestre de julho a setembro deste ano, a Alemanha recebeu 44.300 toneladas de

bombas. A medida que passam os meses, a RAF vai ohtendo cada vez maior poder

de concentração das bombas atiradas sobre' a Alemanha. Ern ju
lho de 1943, a RAF. bombardeou Hamburgo, atirando explosivos
numa média de 51 toneladas por minuto. Mais tarde, em setembro
sobre Hanover, a aviação britanica alcançou uma média de 70 tü·

neladas por minuto. Em setembro 8. RA� arremessou sobre a Ale

manha 14.000 toneladas de explosivos! ou seja, duas Tezes mais

do que no mês precedente. Durante setembro a RAF perdeu 282

I aviões, derrubando 173 aviões inimigos, e sobre a Grã-Bretanha

foram abatides mais 70 aviões nazistas.

CORREIO DO POVO
Pagina 44 de Dezembro de 1943

6.455 - ALFREDO KEISER - Requer «Habire-se pa- 6.489 - Edmundo Fischer - Requer licença pintar in-

ra o predio pertencente 'ao espolio de Selma. terna e externamente sua casa sita á estrada

C. Keíser sito á rua' Mal. Deodoro da Fon- Itapocú- Hansa, zona sub-urbane. À vtsta da �.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::!.-!
seca - A' viste da 'informação, como requer. informação, como requer.

6.457 � HEDWIG MOELLER - Requer licença colo- 6.491 - Erico BIosfeld - Requer baixa pare 1944 im- ;;;;;;;;:;;;;;;;;:;:;;;;;;;:;:;;;;;;;;::;;:;;:::;;;;;::;::;;;:;;::;;::;;;;;;;;;::,,::;;:;::;:;::;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;::;;;;;

car duas venezianas de rnadeira em a 'casa posto sjloia de calçados e placa de propa-
..

nv, 45 sita á rua Mal. Deodoro da Fonseca ganda á rua Benjamim Constant - Idem, idem, DR. LUIZ DE SOUZA
digo Floriano Peixoto - Idem, Idem, Idem. 'idem.

.

6.458 - REINOLDO RAU - Requer licença demolir 6.493 - Clemente Barato - Requer transferencia pare
I

casa n°. 542 sita à rua CeI. Procopio Gomes Adélia Barato Lazzeris terreno com 750 m2 Escritorio: Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

de Oliveira, pertencente á sua filha menor sito à estr. digo a rua Dómingos R. da No-

Emllía Verena Rau _ Idem, idem, idem. 'va - Idem, idem, idem.
Residencia : Mal. Decdoro da Fonseca, 815

6.461 - KONRADO KARSTEN - Requer licença cons- 6.494 :. Guilhermina Borba - Requer licença consrru- ������������!!!�!!��������mm�������������������::::::::i!i������������������������!!m�������!!m!���������!�����m

rruçäo bungalow material no terreno seu pae ção meosoleo sepultura perpetua de ôílvano

sito á estrada jaraguá, zona rural - Idem, í- Borba Coelho - Idem, idem, idem.

d
.

d 6.496 - Helmuth Konnell - Requer transferencia pera
FF ACOS E AN�MICOS I

em, I em.
R' d R d 25000 2 Tomem I Precisa6.468 - FERNANDO LANGE - Requer «Habíte-se» icar o oe er, terreno com . m sito -se
'

d R C Id d d VINHO 'CREOSOTADO
um quarto sua casa n=. 104 sita á rua. Quin- a estra a io erro - em, i em, i j!m. -Em um litro de agua

6 496 F FI h R f
..

S I L V E I R A ..

tino Bocaiuva - Idem, idem, idem. .

- rancisco o r - equer trens erencia pare de Torneiros e

I
morna dissolvem-se 75

6.474 - ALBERTO BAUER - Requer licença cons- Helmurh Konnell, terreno com 30.000 m2 sito l.pragHi_IIiII_:
Fundidores gramas de sap arnonlaco

trução casa de madeira em seu terreno à es- á estrada Rio Cerro - Idem, idem, idem. Toss.. .' e a mesma quantidade de

trada Vila-Nova, zona rural - Idem, idem, idem. 6.497 - Ernesto Lewerenz - Requer transferencia seu Resfriado. na Industr-ia de. sal de cobre ordinario

6.475 - MIGUEL DE MIRANDA COUTINHO - Re- nome terreno com 90.000 m2 sito á estrada B�onquit.. JOSÉ M. MU�LLERI Embebem-se as mancha�

quer licença demolir casa de rnadelra sita á Ribeirão Alma e adquirido de Roberto Georg -

Elcrofulo,.
de mofo nessa mistura. e

rua Projetada, fundos Av. Getulio Vargas - Idem, idem, 'idem. 1 expoen-se ao ar livre du-

ldern, idem, idem. 6.498 - Bruno Beilfus - Requer transferencia seu no- Convllescenças O P d D t di t
.

7 LEOPOLDO VIEBRANTZ � b
. me terreno com 95.735 m2 sito á estrada Ri- VINHO CREOSOTADO receito o ia ran e um ra In erro,

6.4 7 -
.

- 'equer alxa
beirão Vlrorie e adquirido de Ernillo Briêse -

É UM GERADOR DE SAÚDI!.

Em certos obesos,imposto. sjcasa generos alimenticios sita à .
\:O PARA LIMPAR' INCRUS-

estrada Pedra d'Arnolar - Idem, -idem, idem. Idem, idem, idem. dl b r d d
o

TAÇOES E MOLDURAS

6.478 _ ALBINA D. BAGATOLI _ Requer licença es- ôecretarta da Prefeitura Municipal de Iaragué, 29 de
Ia e �s po e passar es-

, b d 1943
---------- percebido durante longo .

rabelecer-se com botequim à estrada lrapocú- novem ro e

C Ih. j tempo. Eis porque muitas -Primeiro limpam-se com

Hansa '- Idem, idem, idem. Renato Sens ava elro vezes surgem, inesperada-
um pano seco pare remo-

6.479 - ANTONIO SCHMIDT - Requer. baixa impos- Secretário, _.,'
.

<) mente, os vômitos, as v_er o po. �repara-se en-

to sjengenho central de aguardente e bebidas QU:I -IS um terno bem teltoç tonteiras, dores de cabeça, I tao uma mistura de tr�s
(vendas de), pera 1944 - Idem, idem, idem. Entao procurae o ag-nte das etc. alguns dos sinais de- claras de ovo bem macia

6.481 - SOCIEDADE INDUSTRIAL ITA LTDA - Re "MODAS GUASPARI" nun'ciadores da acidose, esfregam-se _ligeiramente
,*uer rransferencía seu nome impostos s/ser- i:::.·::::.! CLIDNICARDE. 0SLHOAS-DouvAlDosL-LNAARIZ EAGAMRGAN1TNA

Db ::::.!�:::.'
Francisco F. Fischer uma das mais grave scorn. as. tncrustações ou �s

rarle movida á agua adquirida de Guilherme Rua Mal Deodoro, 210 plicações do diaberes molduras, Essa operaçao .

Laffim e sita á estrada ltapocuzinho - Idem,
::

::

- J araguá -

Sl�ES. •

.

póde ser 'rep�tida varias

idem, idem. H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, LINICO NOS H ========== vezes sem perigo eígurn.

6.482 - OTTO KUEHL. - Requer baixa para 1944 �� ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ H
imposto sjmarcenarie - Idem, idem, idem. II «RUA GERONYMO COELHÓ, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS) ii

6.485 - EUCLIDES VIEIRA GARCIA .. Requer trens ..

..

ferencia pera Alberto Moretri imp. rel, telr2-!! _ ..Joinville - I!
no com 5.000 m2 sito à estrada Retorcida-

Idem, ídern, idem.

6,484 - ERNESTO BRUHNS - Requer traneferencie

para Edvich Froehlich, terreno com 48.151

m2 sito á estrada Ilha da Figueira - Idem,
idem, idem.

6.485 - WAI\JDA JAHN SACHT, Requer .transferen
ela seu nome terreno com 95.000 m2 sito à
estrada Itapocuzlnho e adquirido de Guilher
me Berner - Idem, idem, idem.

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUI:t-1TES JUROS

�I
�

A disposição, sem aviso, com retiradas livres para
O Senhor quaisquer importancias '20jo

Com aviso previo (retiradas diarias até

1.000,00)
Dépositos Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) depositos iniciais a

partir I:le 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
Prazo fixo de 6 Ißt'ses

Prazo fixo de 1 ano

Pr�f�iluríl munieipül
d� ]ÜrilguíÍ

Reqllerimentos despac�ados
D I A 26/11/1945

Petpolina Minancor8
- O Tonico Oapilar por Exelencia -

Destina-se a manter uma higiene perfeita do

couro cabe ludo e embelesamento dos cabelos
Evita a QUÉDA DOS CABELOS e destroi a caspa,

por mais rebelde que seja. É um REM�DI0 sobe·

rano contra toda e qualqu�r EFEQAO DO
COURO CABELUDO.

- Em todas as Farmacias, Drogarias e PerfUlbarias -

PRODUTO DOS LABORATORlOS MINANCORA - jOINVILLE

dESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

E lliteril da Cama Dispulo par. Tud.

Seu fígado deve produzir diaria
mente 11m litro de bílis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não
são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o est8mago.Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-seabatido
e como que envenenado. Tudo é

amárgo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tOC&

clacausa.Nestecaso,asPílulasCarter
são extraordinariamente eficazes.Fa
zem correr esse litro de bilis e você
sente-se disposto paI a tudo. São sua-
ves e, contudo, especialmente indi- BOM ANUNCIO PARA
cadas para fazer a bilis com'r livre- Imente. Peça as Píluh�Cl ' '. '10 "CORREIO DO POYO"
aceite outro pr(\Jut\). p". .:JO

í
- O SS;;'.� .JORNAL -

_.
. �._... ------�

QUE R COLABORAR

EFETJVAMENTE PA�A

o PROGRESSO DESTA

FOLHA?

�

SE � JARAGUIElSE,
CONSIGA ENTÃO

MESMO UMHOJE

6.486 - Vva. MARIA KINS - Requer rransferencíe

pera Romão Petri terreno com 267.461 m2
sito à estrada Ilha da Figueira - Idem, idem,
idem.

6.487 - WALTER KRUTSCH - Requer transferencia

seu nome terreno com 12.487 - m2 sito à
estrada Irapocú-Hansa e adquirido de Maria
Rosa Conceição. - Idem, idem idem.

D I A 29/11/1945'

Banco Indüstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

JARAGUÁAgencia:
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O ))

Matriz: .1 T A J A Í
FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sull AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro Matra, Perdizes, Rio do

Peixe, Sã(, Francisco, Tubarão e Porto União- SUB-AGEN

CIAS EM: Indaial, Hamollia, São Joaquim e Tijucas. ESCRI

TORlOS EM: Cencordia, Gaspar, Taiá e Urussanga. EM

INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleaus, Salto Grande, Rio Negri-
nho e Ar;;.ranguá.

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulos de expor

tação e outras operações d e credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

3 %

4 %

5 %

60/0
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias 110

BfilCO INDUSTRI·\ E COMERCIO l;� SAIT I; r"BIN, '. A

H O R A R I O: -- D·,.; 9 3 . q I i :10 (I' Í"Í 14 á, 15

� ,h , '. i, O

f?::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::
:::::::::::: :::::::::�:: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::�.� o que todas as

donas de casa

devem Saber
Informações em Geral

Não se esqueça de procurar em primeiro lugar o Escritorio de

Francisco F_ Fischer

INFORMAÇÕES EM GERAL Requerimentos - Escritu

ração dos livros fiscais e comerciais-Prepara proct:ssos
para ABONO FAMILIAR

RUA MARECHAL DEODORO N. 210 - j A R A G U Á

A MELHOR COLA PA
RA, PORCELANA

E L0l!ÇA
+ Coloca-se um pedaço
de vidro a ferver em agua
e mergulha-se imediata
mente em agua fria" moe

se depois o vidro e pas
sa-se por uma peneira bem
fina, mlsrurando-se o pó
com clara de ovo, o quan
to beste pare formar uma

messe bem homogenea,
com a qual se fazem os

concertos

ADVOGADO

PARA ELIMINAR AS
MANCHAS DE MOFO

DA ROUPA

•

i "CL\tÇL\DOL
.

.

,

i

INDUJTRlt-. ßRAJIlE1RL\

'I
INDUSTRIA DE_ CALÇADOS

,\ GOSOR IRMAOS S. A. I
JL.\Rl\GUL\ - fL\NT.L\ Cl\T.L\�

I
�,��W Caixa Postal N. 19

� Consultor juridico: DR_ PAULO DE MEDEIROS

� Advogacia em Geral ES4witura�ão MeI'c:mtil

W Cível Contabilidade

�. Comercial
Abertura de escritas

� e organisação de so-

i
C'

.

I ciedades, iuclusive as
rImIna

anonima:;:.

,

Inventários �:��t�çg�SnsContrátos

t
Informações sobre

Defezas Fiscais processo's fiseais,
impostos, etc.

Cobranças

� Naturalizações

� Defezas e orientação

" nas leis trabalhistas

.� e sociais

(".1 j A R A G U Á - Run Marechal Df'Clctol'o, 23 - STA. CATARINA

c;,. . �Residflflcia do Sill'. JOi<é E!IIm"lldoerff'r)
.

,

"
.

.
_. - �-

COMERCIAL
-

LTDA.
Telefone N. 51

�

Guarda Livros: ROD. G.' EMMENDOERFER

\\,.

Imposto sobr'e a nl'nda

Analises

A'dministração de pre"
dios e cobranças de

alugueis.
Vendas d� Imoveis

Minutas de Escrituras,

Requt:\rimentos.

Seguros
nC'gisto de firmas lncendio

Patente de registo e

marcas de fabricas
no dep. Industria e

Comercio

Transportes _

Acidentes de Trabalho

Acidentes Pessoais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.:Estotuíós do
. ,.

Sport�Club-Guaraní
.'

.

Séde e fim da Sociedade

Ed lta I 'li, tantes, do auto, de.pe_nhQ-
"

A·
,

,

.

'I
ra,o auto de avaliação e

" V ISO,
,

redltal de folhas dos au-

de
. Primeira Praça. tos. da refe_rida ação exe- Eu. abaixo assinado,

.

I
cutiva, serao levados em aviso que não me respon-

O Doutor Ary P'ereir'a primeira pr::ça de vsnda sabilisarei por qualquer de

Oliveira, Juiz de Direito e �r�emataçao em hasta bito que minha -íamilia fi

da Comarca de Jàraguá, publica, pelo valer tot�l zer. Torno publico ainda

Estado de Santa Catari- de cr:$ 7.000,00. (sete �II, que não haverá venda dos

na, Brasil, na forma da: cruzelro�). Assim, serao bens sem o meu consen-

lei, etc.
- os .referidoa bens atr�- timento.

FAZ SABER a todos os
matados por quem' mais

que o presente edital de der e ma�or lance otere

primeira praça, com opra- ce:, no .dia �lOra e lugar
zo de vinte dias virem, acuna mencionados, po

ou dele conhecimento ti- dend? os· mesmos serem

verem ou interessar pos- �xammado.s, por quem Preceito doDia
sa, que findo esse prazo,' ínteresse . tiver, no .lu�ar
hão de ser arrematados. Estrada Izabel, distrito

por quem mais der �: de Hansa, nesta c?marca
maior lance oferecer, no o�de se acham situados

dia: 10 de dezembro pro-: ditos bens - � .

para que

ximo vindouro, as 10 ho- chegue a noticia ao co

ras da manhã,' os bens nhecimento de - todos,
.

se

penhorados, a Wilhelm passou ,o �resente edital

Lawin, na ação executiva que sera afixado no �ugar
fiscal que 'lhe

.

move, Al- de co.stume e publicado
Iredo Feiler, a saber: - pelo Jornal (<<Co:relO do. ----------

10.) _ Um terreno sito �ovo:t, que se edita nesta,
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

nesta comarca no distri _ CI�ade .. Dado e passado

to de Hansa, á Estrada desta Cldad.e de Jaraguá. Cure seus �ales. e poupe

Izabel, fazendo frente com
aos -doze dias do mes d.e seu bom dinheiro com-

uma estrada particular, novembro do ano de mil prando na

fundos com terras de novecentos e quarenta e

f
·

Nquem de direito, entre três.: -

Eu, Ney' Fran�o- a rm a c I a o va
terras de Albrecht Schin- escr�vao o subscr9�1.,
ke e as de José Roenter, (a�sl�ado) �ry P�re�ra
com a area total de 12.- Oh�elra - JUIZ de I?1�elto de ROBERTO M. HORST

500 metros quadrados, a
Esta conforme, o origiual,

valiado em cr.$ 200000. do que d�)U fé,

20.) - Uma casa de ma- Jaragua, 12 Novembro

terial construida no meso
de 1943.

mo' terreno, avaliada em O, escrivão
cr.$ 5.000,00 - Total C1·.$- NEY FRANCO
7000,00, - cujos bens cons I

DAS REUNIOES DA DIRETORIA E

ASSEMBLEAS
Art. 4

João Heiden
Em 26/11/1943

Art. 1°.
.

§ 1. - Sob a denomlneção SPORT-C�UB
GUARANf, é fundada, nesta date.: nesre distrito de

Hansa, município' de Iaragué, Estado de Santa, Ca-'
tarina, com séde á Estrada Felipe ôchmidt, uma § i - ,As reuniões da Diretoria serão ordina-
sociedade esportiva, para incentivar os esportes de rlas ou extraordínarias.

foot-bell e outros."
'

1 - As reuniões ordlnarlas serão trimestrais, e

tem por fim tornar as contas ao tesoureiro e ins-
DA DIRETORIA trutr-se quanto ao andamento dos negocios do club;

Art. 20. 2 - As reuniões extraordinarias terão Iogar toda vez

que o reclamarem questões de cerãrer urgente.
§ 1. - A Sociedade é dirigida por uma dlre- § 2 - As assembléas gerals do club serão

toria que se compõe do Presidente, Vice-Presidente, ordinarlas e axtraordinarlas.
1°. Secretario, 2°. Secretario, 1°. Tesoureiro, 2°. Te- 1 - As assembléae gerals ordinarles terão leger
soureiro, 1 Procurador e um Conselho Fiscal. no mez de janeiro de cada ano. Nelas será apresen-

§ .2 - A diretoria é eleita anualmente, em as- tado o balanço geral do ano passado, dado, por

sembléla geral, por simples maioria de votos. protocollo, descargo á diretoria, serzi eleita e empos
sada a nove diretoria e será decidido sobre outros

§ 3 - Compete ao Presidente: assuntos que a ela competirem; 2 f!-.. assembléa geral
1 'Tratar dos inreresses da sociedade; 2 Repreender extraerdinerte terá lagar toda vez que seja preciso
socios que não se comportarem devidamente; 3_ Re- dicidir questões que escapam á alçada da diretoria,
ceber e apresentar o quadro em ocasiões de jogos; e poderá ser convocada pelo presidente ou por um

4 Convocar reuniões ordinarias ou exfraordinarias, grupo de sócios, no gozo. de seus direitos, nunca

quando fôr necessario; 5 Desempatar com seu voto inferior a dez.

nas votações em caso de empate; 6 Por o "pague-se" § 3 - As assembléas poderão sómente delibe

nas contas conferidas e achadas certas, autorizando rar; com a presença de dois terços dos : socios, no

o pagamento pelo tesoereiro; . 7 Representar o clube minirno.

em Juizo e fóra dele.' 1 - Em caso de, ne primeira convocação, não

§ 4 - Compete ao více-psesldenre substijuir o comparecer o numero dos socios acima exigidos, se

Presidente em .caso de impedimento deste.
fará segunda convocação, com oito dias de interva-

lo, no qual deliberará com qualquer numere de so

cios presentes.

O regírne alimentar con
veniente impede as gran
des ocllações do pêso do
diabético, que deve per
manecer em tôrno do
normal. Só Ci médico po
de estabelecer um regime
que atenda a êsses requi
sitos. SNES.

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4

,

§ 5 - Compete ao 1°. Secretario:

1 Redigir as éras das reuniões, expedir avises e a

correspondencia da sociedade, convocar por ordem

do presidente, as reuniões, escriturar o livro de ins

crição dos socios e fazer as anotações neceesarles

nessas inscrições; 2 Fornecer, cada rnez, uma lista § 1 O fundo social constituir-se-á das rnen

completa dos socios ao tesoureiro, para cobrança salldades arrecadadas, dos donativos feitos á socle

das mensalidades; 5 Ter a seu cargo todo o serviço dade e de outras rendas eventuais.

de expediente da Diretoria e á sua guarda os li vros § 2 - A duração desta sociedade é por tempo

e demals documentos da sociedade. indeterminado.

§ 6 - Compete ao 2°. Secretário substltuir o' § 3 - Estes estatutos são sucetiveis de refor-

10., Secretário em todos os seus impedimentos. ma quando nescessaria seja.

§ 7 - Compete ao 1.0., Tesoureiro: § 4 - Esta sociedade não poderá ser dissol-

1 Receber e ter sob sua' guarda os dinheiros da so- vida enquanto a isto se oponha um terço' de seus

ciedade, bein como todos os haveres da mesm�;
associados.

2 Enviar mensalmente ao secretario uma lista das §. � - �m caso d� dis�olução da socie�ade,
mensalidades pagas, pard as devidas anotações no � adml�lstraçao d? p�tnmomo da mesma sera .e�

..

respectivo livro; 5 Pag_ar as despezas autorizddas tregue a um.a C?mISSaO, compo.st� de_ tres SOCI<:S,

pelo presidente, cujos documentos devem trazer o ·todos propnetar!os, que o admInlstrarao ou zelarao

"pague-se" do mesmo; 4 Dar ciencia á diretoria de pelo mesmo, ate ser fundadada, n? mesmo l0l!ar e

tudo que ocorrer nos negocios a seu cargo e do sob os mesmos �oldes ou�ra sO�ledade eAsportlva ..
estado financeiro do club, afim de que possa a dire- � 6 � S?C!O �onorano ser? a pessoa que haja

toria tomar as devidas providencias; 5 Prestar con- mereCido ta. dls�Inçao,. sendo mister que a propo�.
tas trimestralmente á diretoria,' e no fim do ano so- ta para taes SOCIOS seja aprovada por ass .mblea

cial apresentar á mesma um balanço geral da receita geral.
. ..

.

,
'

e despeza, afim de que possq o presidente incluí-lo § 7 - �Id�s, discutidos e �provc:dos es!es es·

em seu relatório; 6 Manter um livro de receita e tatutos em prllT�elra e segunda dlscu.�sao serao eles

Despeza 'escriturado com asseio e clareza. proclamados lei fundamental da SOCiedade «SPORT
, CLUB, GUARANI», e publicados na imprensa para

§ 8 - Compete ao 2°. Tesoureiro substituir o os fins de direito.

1°. Tesoureiro em todo� os seus ·impedimentos. § 8 - São socios fundadores da sociedade os

I TUBARÃO" €CRUZEIRO" LAGE§" ,JJOINVILLE,,'

§ 9 - Ao procurador compete fazer a cobrança
senhores Henrique Krueger, Adol�o Hupka, Eric�

das mensalidades dos socios, entregando as quan-
Gaertner, Bernardo Boldt e. Frederl70 Herzog, casa LAGUNA, BLUMENAU E §ÃO !FR.A\N€CI§€CO

tias arrecadadas CIo tesoureiro, e providenciar- para
dos, -. Bruno �ru�ger, solteiro, E�vIno Boldt,

caS�-I"d't bran as sejam· feitas dentro do prazo
do, Ricardo Frltsche, casado, Alvmo Krueger, solte�.

qu�
....

as I as. co ç ro, e Augusto Seil, casado, todos lavradores, brasl-' 1[' 11- til � 11- til
o

11-
estlt'ulado. leiros, domiciliados e residentes no distrito de Hansa.' .I1m�)�r lLéàl \lli ((])r te:§, = & lL�C21wll§ lLéàl§

§ 10 - Ao Conselho Fiscal comp_ete: § 9 - A diretoria que regerá os de'stinos desta '. J}J

l' Assistir a todas as reuniões, da airetoria ou ás sociedade durante o exercicio de 1945 a 1944, cons-
-

assembléias gerais; 2 Verificar as contas pagas e as tituir-se-a dos seguintes socios : PRESIDENTE -

'I"arrecadações, bem como o livro da receita' e despe- Henrique Krueger, casado, lavrador, brasileiro; VICE-, F'errllgens - Louças - Fazendas

za; 5 Dar parecer 'sobre qualquer' negocio conêer- PRESIDENTE - Adolfo Hupka, casado, lavrador, •

nente ao club; 4 Assinai' os balancetes trimestr!'lis e brasileiro; 1°. SECRETARIO - Erico Gaertner, ca- ID.
o balanço anual, gepois de convenientemente sado, lavrador, brasileiro; 2°. SECRETARIO - Ber- W
verificados. nardo Boldt, casado, lavrador, brasileiro; 1 0. TE� ß.

SOUREIRO - Frederico Herzog, casado, brasileiro, W
DOS SOCIOS lavrador; 2°. TESOUREIRO - Bruno Krueger, sol- %I.

Art. ;)
teiro, lavrador, brasileiro; PROCUIQADOR - Ervino � Endereço. telegrafico: &&HOEPCKE"

·

Boldt. casado, lavrador, e membros do Conselho ii.

§ 1 - O clube cómpõe-se de moços e' homens Fiscal: Ricardo Fritsche, casado, lavrador, brasilei- �
L� W& "e W€'ib�� � ..,... 'a "4 '!fflb�,�"i1I;.ISJ.;il.IiiI�����iU

que gozem de bôa fama. Para a admissão o preten- ro, Alvino Krueger, solteiro, lavrador, brasileiro e -.-!!i-lf:6-!§-4V�2WQ-G-;i-.-�...

dente deve dirigir-se por escrito ou verbalmente a Augusto Seil, lavrador, casado, brasileiro, todos

um membro da diretoria, pagando então a joia es- domiciliados e residentes neste distrito <de Hansa.

tipulada em reunião da diretoria. § 10 - Os presen�es estatutos serão apresentados I .

§ 2 - COílstitue direito de cada socio quite para o devido registro no car-torio do Registro Es�

com o club; 1 Tomar parte nas diversas assembléas, pecial desta Comarca, pelo presidente Henrique

poder votar e ser votado; 2 Apresentar á diretoria Krueger, domiciliado' e residente á Estrada Felipe
verbalmente ou por escrito suas qúeixas, sobre as Schmidt, neste' distrito.

qUé.'lis decidirá a mesma ou, em casos de maior res

ponsabilidade a assembléa convocada; 5 Tomar parte
nas festas e bailes promoyidos pela sociedade.

§ 5 - Deveres dos socios: 1 Os socios joga
dores serão obrigados a dois treinos gerais _ por

mez; 2 Faltando· pela primeira vez sem avisar o pre

sidente, será multado com Cr.$ 0,50, e pela segun

da, será excluido, perdendo o direito ás mensalida

des pagas; 5 Pagar mensalmente as suas mensali

dades sempre í antes do fim de cada mez; 4 Respei
tar e atender a diretoria, quando o repreender
n'alguma falta; 5 Em caso de retirada espontanea o

socio será obrigado a comuni,car ao secretario, por

escrito, sua pretendida retirada, devendo ter pago as

mensalidades até a data da retirada.,
.

§ 4 - Póde ser excluido, perdendo todos os

seus direitos, o socio que não respeitar os regula
mentos do club, as decisões da diretoria, das as

sembléas e disposições destes estatutos.

§ 5 - Os socios não respondem sl,lbsidiaria
mente pelas obrigações contraidas pela sociedade.

DISPOSIÇÕES GERAIS'
..................._._

.

....................__
�--- .

��...�@���:;;.@�

ICarlos Hoepcke S ..A.:
I <!omeraio e Industria

'

Matriz · Florianopolis
Oaixa Postal, 1 e 2

FILIAIS:

Produtos Quimicos

Farmaceuticos -- Fabrica· de Pregos - Estaleiro
,

Secção de Despachos - �avegação.

I .

SC.HULZ & elA. LTDA.
REPRESENTAÇÕES COMISSÕES

Secos e -Molhados por Atacado

Rua CeI. Procopio Gomes, 99 J A R A G U ÁHansa, 5 de outubro de 1945

Presidente - Henrique Krueger
Vice-dito - Adolfo Hupka

'

1°. Secretario - Erico Gaertner

2°. Secretario - Bernardo Boldt

1°. Tesoureiro - Frederico Herzog
2°. Tesoureiro - Bruno Kr.yeger

,Reconheço ser,em verdadeiras as firmas supra
de Henrique Krueger, Adolfo Hupka, Erico Gaertner,
Bernardo Boldt, Frederico H�rzog e Bruno Krueger.
por ter délas pleno conh�cimento, do que dou fé e

assino em publico e raso.

Hansa, 11 de outu�ro de 1943

Em testo. W. L. da verdade,

O tabelião

Walde,mar Luz

Variado sortimento de :

Conservas
Charutos Danemann

Bebidas especiaes
Miudezas em geral

Cereaes I
..

Seguros: Fogo - Acidentes de trabalho I
Acidentes pessoaes -- -Vida e Oapitalização.

-------- ..1-

"

Exportaçã(_) de produtos colon'iaes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Inenímoel ClDesfruícõcdcBerlim
,

,�. .

(C. E. C) delineou-se como uma ne

O desenrolar das opera- cessidade de guerra, e a

. ções militares na Italia e na continuação indefinida da

Russía, deixa transparecer aviação britanica sobre 'a
o destino trágico da capi- quela cidade, demonstra a

tal do Reich. O bornbar firme decisão dos aliados
deio sistematico de Berlim, em obter a mais rápida

rendição do nazismo e pa- I Icificação do mundo. Entre- dos os assaltos da aviação nesa. Os modernos aviões submetida a um bornbar- nazistas permitam a des

tanto, embora duvidemos britanica Porém, esqueceu- que a Inglaterra e os Esta- deio cruzado que aniquilará truição total de Berlim,
disso, Goebbels declarou se Goebbels, do que aconte- dos Unidos estão enviando a ultima e derradeira resis- porém após a guerra terão

que não obstante a ação cerá quando os exercitos para a Russia, também so- tencia do nazismo, como de pagar por mais esse

interminavel e sucessiva da I sovieticos se aproximarem brevoarão Berlim, e ,então I força organisada E possi- crime cometido contra o

RAF, Berlim resistirá a to- da fronteira germano-Pelo- a capital berlinense será vel que barbaramente, os seu proprio povo.

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

Vende-se ßagistro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

ciai do Registo Civil do
Distrito de Hansa Muni
cipio de Jaraguá, faz saber

que pretendem casar.
EDITAL N. 727

Declaração,
Eu abaixo assinado,

Ernilio Lenz, declaro por
não verdade, as palavras
que proferí conrra o ônr.
Alberto Koglin em presen
ça do Sr. Fiscal e Inspe
tor de Quarteirão, e que
reconheço o mesmo como

homem honesto.

Hansa, Rio Paulo 29
de Setembro de 1945. .

Emilio Lenz

Telefone N. 39

2 carroças reforçadas,
próprias pera transporres
de madeiras.

Tratar com

Bernardo Karsten
ANO xxv JARAGUÁ
---------------------------------------,-----------------------------------------------------

EDITAL N. 1196

HERMINIO PICCOLI e

HILDEGARD KRUEGER.
Ele, solteiro, brasileiro,

ferroviário, nascido em Ja
raguá aos déz de Fevereiro
de mil novecentos e onze,
domiciliado e residente na

cidade de de São Francis

co, sendo filho de José
Piccoli e de Tereza Nico
Iini Piccoli
Ela, solteira, brasileira,

domestica, nascida em Ja- ..IIB- ----.------------
raguá, aos treze de Outu- a a

���e,dâo��ili�â�e�:�t�o�is� B a'za r S on-li s'trito e residente á Estrada

Nova, sendo filha de
Maria K rügert

, E para que chegue ao conhe-
cimento de todos mandei o pre
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

Artur Müller, Escrivão e Ofi
ciaI do Registo Civíl do 1°. Dis
trito da Comarca de Jaraguá,
Estado de Santa Catarina, Brasil.
faz saber que compareceram

no cartório exibindo os docurnen
tas exigidos péla lei afim de se

habilitarem para casar-se:

Para 'seu Hlm�
�e �o�

Cardapio
Salada Chiffonade

D1SCRICAO DO PRATO

Salada Chiffonace - Faz-se
uma bôa quantidade de

mayonaise bem temperada.
Põe-se dentro de uma ter
rina 100 gr, de presunto,
100' gr. de amendoas
1110 gr. de pickles, duas

maças, quatro cenouras

grandes e tres beterrabas
cozidas tudo cortado em

tirinhas e uma lata de pe
tit-pois. Mistura-se a me

tade' da mayonaise e me

xe-se bem. Arruma-se em

pyramide num prato redon
do. No centro enterrado

um tomate do quai se cor

ta a parte de cima, esva

sia-se e enche-se com may
naise. Por baixo do toma
te arruma-se tiras compri
das de língua. Em baixo
rodeando a salada com ro

deias de tomate.

Dona de casa.

SÁBADO, 4 DE . DEZEMBRO DE 1945 STA. CATARINA N. 1.201

ALFREDO FUSSILE e

fr:::::::::::::::::::N:::::::::::::::::A::::::::::::::::::T';::::::::::::A'='"''''''''T''''':'''''''''''"''"'� Mt�D!Tt�r,t ?a����r,

I.i:.l É:poca de presentes! ,.!,.i ������J;i�:���ti!f�
novecentos e dezoito, fi-

�� Não fazei vossas compras sern il lho legitimo de Carlos
H verificar primeiro o belissimo ii Fusstle e Maria Fussile,
!! sortimento de Brinquedos da n domiciliados e residentes

H CASA REAL. H neste distrito.

!! Lindas bonecas de louça e de !l Ela, solteira, de profis-

1l messe inquebravel. Ferramentas; 'll são domestica, dornicílíe-

li aurornoveis e caminhões de folha li da e residente' nesre dis-

:i.':!.: e madeire. ii �!toid��� d;::�i��e. �;s��
Artisticos pinheirinhos artificiais; H distrito: em tres de agos
(varies tamanhos) enfeites; velas; H 'to de mil novecentos e

castiçais. ii vinte e quatro, filha legí
H rlrna de João Vicente Bor
ii be e Anronla Gonçalves
H Borba, domiciliados e re

H sidentes neste distrito.

-------- , 11 il Hansa, 27/11/1945
RUA CEL. JOURDAN, 141 Apresentaram os doeu-

rnentos exigidos pela lei.

H Nozes Chilen as - Castanhas do Pará H Si alguem souber de al-

.1.1"" (garantido novas) 11 gum impedimento oponha-
,

. :: o na forma da lei

ii Belíssimo sor;����!opã�e. chocolate e ii se;��:�a�o ��se��:ar pa��
\::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::7.:: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: .• ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::{./

cos tume. ,

, WALDEMAR' LUZ
Escrivão

PRAÇA

i
•

Dr. Wal�emiro Mazurec�en '

�AI� Bli 1.181
Rua Mal. Floriano n. 152 -- JARAGUÁ

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

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

-

INSTITUTO ROCHA LOURES
_ Exclusivamente para melesttas de etnes, ouvidos,

nariz e garganta
Dispõe de aparelhos os mais mordemos para exame

de sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fone, ")4. JOINVILLE

A
Comunicamos a praça e ao comercio em geral,

que adquirimos a empresa de rransportes do sr. Ber

to Costa, de ßrusque, e, agora, ja augmenrado o

numero de veículos e reorganisedos os serviços,
continuamos a explorar à industria de transporre em

geral, e especialmente a linha para cargas e enco

mendas entre ßrusque, Ieragué, Ioinville e lugares
intermediarios-

'

Esperamos continuar a merecer a mesma con

fiança depositada ao nosso anrecessor e oferecernós

nossos préstimos em todos os assuntos ligados ao

ramo de transportes rodoviarios.

.._...._.._.._.._.._..._.._.___.
�"-'�_,_'-',._.,._..-.-......

ANTES
de malldar tazer o seu terno,

procure as

"MODAS GUASPARI",
Intorrnaçöes com o agente
Francisco F. Fischer
Rua Mal. Deodoro, 2 IO

- Jaraguá -

�_,.._,........�
.---...-......�.-.-......-Ieragué, 26 de novembro de 1945

TRANSPORTADORA LTDA. flLBUNS
para fotografias

Rico Sortimento
Recebeu Tipografia Avenida

Rua Presidente Epíracio Pessoa n. 99

Casa RealIaragué

O Preceito do Dia
Os regirnes do emagre

cimento ou engorda, se

ma) orientados, levam a

numerosos distúrbios or

gânicos, algnus deles gra
ves, como por exemplo a

acidose. SNES.
\

Da. Francisca Bu'chproprietaría
BrasileiraLegiãoArenída Getulio Val'gas n 146

apresenta as ultimas
J a r a g a

ä

novidades
CENTRO MUNICIPAL DE JARAGuÁ

Convite
CIRURGIA PARTOS,· MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS, DA PÉLE,

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico. Calvanocauteno

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-'RA/OS x-

Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS, A QUALQUER HORA
-���€!e'.!�����-����@I8_��é)_

Artigos para recem-nascidos:

paletósinhos, casaquinhos, carnlsóli
nhds, camisas, cintos, babeiros: toucas,
sapatinhos, cobertores, mantas, forro de
borracha pare cama, jogos pare bati
sados, vestidinhos etc. etc.

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

,A Diretoria do Centro Municipal da Legião
Brasileira de Assistencia e Alertadoras, tem a grata
satisfação em convidar os amigos e admiradores,
para tomarem parre nas homenagens que deverão
ser prestadas á Exma. snra. Beatriz Ramos, DD.
Presidente da C. E. da Legião Brasileira de Assis

tencia, por ocasião de sua estadia nesta cidade, no

dia 5 do corrente (Domingo).

Artigos para crianças:
roupinhas feitas o mais variado sorti-

mento, chapéos, bolsinhas., meias,·
aventais, brinquedos etc.

Artigos 'para escolares:
Pastas escolares, porta-lanche, 'Iapis
preto e de côres, borracha, cepas,
guarda-chuva etc. etc.

Artigos para senhoras:

uma infinidade.

Programa das Homenagens
I - Ás 14 horas - Chegada de Sua Exelencia

e ilustre comitiva á ponte "Abdon Batista", onde se

rá aguardada pela Comissão de recepção,
II - Entre alas das alertadoras, S. Excla., acom

panhada da Diretoria da Legião e povo, dirigir-se-á
ao Clube Aimoré,

III - Saudação a S. Excía. pela alertadora Oné
lia Gaia.

IV - Taça de "Guaraná" e doces oferecida pe
las "Alerradoras" a DD. Dama e luzida comitiva.

V - Ás 17 horas (5 horas da tarde) distrlbuíção
de diplomas ás Alertaderas. Local: - Salão do Fo

rum, .na Prefeitura Municipal.
VI - Falarão o paraninfo da turma de Alerta

doras e por suas colegas a senhoríta Amantina

Mueller.

Antes de fazerem suas compras, não deixem VII - Ás 17,50 - jantar intimo, no Clube Airrio-

de visitar primeiro o popularissimo ré, oferecido pelo Prefeito Municipal, de quem Sua

I Bazar Sonis
Excelencia é hospede, a comitiva, Alertaderes (far-
dadas), Diretoria do C. M. da Legião e professores

que é o vanguardeiro das novidades do Curso.

11__,... ..... • 11

Artigos para homens:
recebemos um belo sortimento de Ca
misas, Gravatas, Meiae e outros ..

Artigos de perfumaria e toucador, das
melhores qualidades. Artigos para costu

ra, bordado, tricot e crochet, grande va

riedade. 1\rtigos para cama e mesa.

CAPACETES TURISTAS, PARA HOMENS E RAPAZES, por estes dias.

Para as próximas fésras de NATAL e ANO
BOM, apresentará uma grande variedade
de artigos nóvos e modernos.

JaraguájDezembro/1945

o SABÃO

,�\)r..o V/RCt;.J �DA� Af
.(�WETZEt INDUSTRIAL

JOINVllLE "Virgem EspeaiaIidade"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL Joinvile Sr>-6Ã� ylRCfAt

.. "

ESPECIALIDADE
(MarCa Registrada)

NÃÖ DEVE FALTAR EM CASA ALGUMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


