
REn O I aÃÕ---O U
,
nazistas do panorarna da
guerra. Os alemães estão
com a palavra. Ou se

rendem incondicional
mente ás forças britanicas
e aliadas ou então serão
condenados a suportar a

maior e mais intensa 0-

JAN BOLSEN cem indicar que os alia

�Exciusividade do C. E. C. para o
dos estão em vias de im-

COlTeio do Povo) pôr ao "eixo" um terrivel
dilema: "Rendição ou

Londres - A conferen- 'morte!" Nessas reuniões

cia do Cairo, mais as estão sendo elaborados

conversações que se rea- os planos finais para a

Iisaram em Teerã, pare- eliminação imediata dos
I

mORTE
fensiva aerea, terrestre e

naval que toda a historia
dos povos jamais registrou.
A Alemanha está cercada

por rres lados. No seu

"front" oriental as forças
sovieticas ameaçarr: peri
gosamente o seu próprio

territorio. No teatro / de
guerra ocidental, as tro

pas britanicas e aliadas
marcham. de vitoria em

vitoria, aproximando-se
paulatinamente do terri.
torio francês. Ao norte

da Alemanha, o Reich se

vê acossado por uma
ofensiva aerea que está
provocando danos íncal
culaveis a todo o poderio
belico e lndustrial dos
nazistas. Outra elternatí-

va não resta aos alemães
sinão a sua rendição in
condicional. Mesmo por
que, dentro em PQUCO o

povo germanico não mais
tolerará a politica de des
truição do nazismo.

ANO XXV JARAGUÁ
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Sábado, 11 de Dezembro de 1943 Sta. Catarina

AS ALERTADORAS
Comarca, Prefeito Leoni- clarar que a Legião em

das Herbster, Prefeito Ro� jaraguá, estava prestando
geria Vieira e senhora, auxilio a 22 famílias de
Dr. Ilmar Correa, Chefe convocados para o Exer

do Curso das Alertadoras cito Nacional, gastando
no Estado, Dona Ana com isso rnaís de tres mil

Herbster, Presidente da Le- cruzeiros mensalmente e
O interventor federal no tarinenses que não terão Io-

I d Estado de Santa Catarina, ras de Comarca e de Ter-
da Comissão Executiva gião Brasiléira em Iaragué, que, pare o nata os po-

da Legião Brasileira de 'professores do curso Dr. bres a Legião arrecadara sr. Nereu Ramos, enviou mos serão os seguintes:

Assistencia.. Waldemiro Mazurechen e dez mil cruzelros. ao Conselho Nacional .de Gaspar Videira (novo). Ro-

Infelizmente teve de ser. Ten. Orion A. Platt, Erico ôegulu- se a entrega tios Geografia o projeto de de- deio,Camboriú,lmaruí, Itaio-

mudado o programa or- Blasfeld, Tesoureiro da diplomas, sendo as diplo- creta-lei da futura divisão polis, Paratí, Campo Ale

aanisado, pois o aurorno- Leztão em Jaraguá e Ar- rnandas recebidas por uma
administrativa Judiciaria gre, Nova Trento, Porto

fi> e desta unidade federada cor Belo e Jaguaruna. Alem de
vel em que viajava Sua noldo Leonardo ôchmitr, salva de palmas. d t

. .

estabelecer novos' nomes'
Excía. e comitiva chocou- I Presidente da Assocleção As 20 horas teve lugar respan en e ao qumquerno

se violentamente com um Comercial. o jantâr que a Prefeitura 1 ?44, 48, que entrará em para as localidades que

caminhonete do Serviço Cantado o Hino Nacional, Municipal ofereceu aos vlg�r n? proximo di� l. possuem homônimos no

de Febre Amarela, ficando a senhorita Onelia Gaia, visitantes e Alertadoras. de janeiro, quando sera co- paiz,o projeto visando maior

feridos a senhora dQ' dr. em empolgando oração A digna Presidente da memorado! solene�ente, em simplificação da nomencla

llrner Correa e o sr. Iau apresentou as boas vindas

j
Legião e sua ilustre comi- t�d.o.o patz o "DIa do Mu- tura local, cogita da mu

Guedes, Secretario da Le- aos vtsirantes.. seguindo- tiva seguiram viagem pe-
I

nrcrpro>. Consta o preces- dança de nomes de 7 ci

gião e membro do Con- se a solenidade do com- ra Florianopolis na segun-
so de to.dos o� doc�mentos dades e vilas, entre os quais

seiho Administrativo do prornísso. Findo este,' fa- da-feira. necess-rios, ínclusivel do os que possuam topônimos

Estado, ficando este ulti- lau em nome da turma a Foram diplomadas as p�r�cer �o Conselho Ad- de origem estrangeira, co

rno internado no hosptraj alertadora Amantina Muel- seguintes Alertadoras: 01- rninistrativo local. qu_e co�- mo sejam Hamõnia, Hansa

de joinville. ler, que saudou a Presi- ga Arruda, Onelia Horst, cor?ou com a cormssao revt- e Nova Belur;o, que passa-

No edifício da Prefeitu- dente da Legião, paranln- Adelte Fischer, -Ondkra �orlê. Estabe\_:cendo '':' .Pt:o-o. rã'), repectivamente ff pos

ra Municipal, onde a Pre- fo e professores do curso. Gaia. Ingeborg Mathias, [eto a anexaçao do dl�trtto suir as denominações de

sídenre da Legião e sua Logo em seguida foi dada Ursula Brueckheimer, One- de �rv�1 ao de Cruzeiro e Ibirana Corupá, e Sidero

ilustre Comitiva foram re- a palavra ao paraninfo sr. lia Gaia, Melania Narosnl, a. crt?çao de um. n�vo m�- polis

T L
.

.

C H b T F' di ),," r B niclpio - o de VIdeIra, nao .

cepcionados por centenas en. eomdas . er �- ea Ie er. l'J",l'go ass, 'f" t
Parece que fOI proposto

de pessoas, teve lugar a ter, que produziu br.ilhante H!l?a Meister, Olindina se ven Icara.,. aumen o n� que Jaraguá passasse ä

cerimonia da entrega dos oração de agradeCImento ,VIeIra, Helena Leutprecht, quadr� mUl1lctpal que con I
designacão de Jaraguá

,

diplomas das Alertadoras a sua escolha, de ,saudä- Carmen Piazera, Freia ttn�ari:l a comp�ee�der 44
do Sul.'

de jaraguá. A mesa, rires ção a Presidente da Le- Wensersky. Herta Hart, umdades munlclp�ls. c0l1_l0
sidida pela ilustre dama- gião e sua comitiva, re- Marta Mey, Iracema Mue.l- atualmente. �Iolnanopolts,
compunha,se ainda dos lembrando os deveres das ler, Nair Sans, Amantino pur ser a caplta: do Esta

snrs, Dr. Ary Pereira Oli- diplamandas. Aproveitou Mueller e Hilaria Leut- �o, segundo, os Justos mo

vzira, juiz de Direito da essa oportunidade para de, precht.
hvos e�postos .n� proces-
so sera beneftclada com

grande parte do território

do distrito de João Pessoa,
tualmente pertencente ao

municipio de SãoJosé. Com
relação aos distritos, sendo
o seu numero atua! de 2ü5
com a extinção de' 10 des
sas unidades, o seu nume

ro seráde 195, no futuro

quadro� Com a criação da
nova comarca de Creciuma
o novo quadro' compreen
derá 33 comarcas e igual
número de termos ao invés
das 32 circunscrições ju
diciárias dessa categoda.
Os únicos municipios ca-

Conforme estava anun

do, realisou-se domingo
ultimo a entrega dos di

plomas das Alertaderes
de Iereguà, contando com

a presença da exma. snra.

Beatriz Ramos, presidente

CORREIO DO POVO
Por despacho de ante-hontem do meritis

sima sr. dr. juiz de Direito desta Comarca,
foi autorisada a averbqção, pedida pela em-'

presa Editora Correio do Povo LIda., para

mudança da propriedade deste jornal.
De acordo com o contrato social da no

va empresa, registado na· Junta Comercial, a

parte redatorial do jornal passa a ser exerci

da pelos senhores Mario Tavares da Cunha
Mello e Artur Müller, este como responsavel,
e a parte comercial ficou a cargo dos senho
res Waldemar Grubba e Leopoldo Reiner.

, Esses nomes por si, garantem uma orien

tação segura e honesta desta folha, pois aqui
radicados, os seus portadores tem a ,

defender

não só a sua propria como a tradição de
um jornal com mais de 24 anos de existencia.

Sem se desfazer da sua orientação inde

pendente, será um colaborador sincero da

grandiosa obra administrativa e politica que
levam a efeito no país, o Presidente Getulio

Vargas, e no Estado de Santa Catarina, o In
terventor Nerêu Ramos.

Isso, no entanto, ngio quer dizer que nos

desfazemos do direito de critica serena aos

atos que acharmos dignos de reparos, pois,
no regimen demçcratico em que vivemos, es

sa critica é considerada um meio eficaz de
. colaboração.

Nosso grande desejo é acompanhar o

ritmo de crescente prosperidade que vai pelo
Brasil, melhorando cada vês mais o "Correio
do Povo", para que possa representar este

municipio condignamente na imprensa do país.
Para levar a efeito essa ideia que fixa-

,mos, contamos com o apoio' do publico, es

pecialmente do povo jaraguaense, que é amigo
de sua terra, se orgulha de seu progresso e

nos compreenderá.

o Punhal Nazista. Prefacia
do pelo sr. Cap. Antonio
Carlos Mourão Ratton Se
cretario da Segurança Pu
blica deste Estado, foi da
do a publicidade õ espe
rado livro "O Punhal Na
zista no Coração do Bra
sjl", organisado pela Dele
gacia de Ordem Politica e

Social.
E' um trabalho que veio

mais uma ves por em des

taque a personalidade do
sr. Capitão Antonio Lara
Ribas, brilhante Oficial da

Força Policial, 'ocupando
o elevado cargo de Dele-
gado de Ordem Politica e

Social
O livro divide-se em

tres partes, sendo a pri
meira, o prefacio do Sr.
Cap Secretario da Segu
rança Publica; a segunda,
sob o titulo de '''Nazismo

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

Futura Divisão
Adlllinistrativa e Ju
diciaria do Estado

Correio �o Povo
Agrade
cimento

Por estarmos orga
niSllndo um número

especial para Natal,
esta folha voltará ,aDo Sr. Ary Garcia,

digno gerente da sucur·

sal do Ban{)o Inca nesta

cidade recebem6s em vir"
tude de uma nota que
publicamos a seu respei
to em nossa penultima
edição, a seguinte carta:

Jaraguá, 27 de ]\!ovem
hro de 1943.
Ilmo Sm.

Diretor do "Correio do
Povo" Nesta

Prezado Senhor:
É-me prazeiro apresen

tar a V. S os melhores

agradecimentos pelas re

ferências em torno da
minha pessôa, insertas
eiIl seu bem feito Jornal.
na edição de hoje.
Colocando me, com sa

tisfação, ao ihteiro dispor
de suas prezadas ordens,
permita-me apresentar
lhe, com os' protr.stos de
minha mais alta estima.
os meus m9lhores
saudares.

atenciosamente
Banco Industria e Co
mÚcio de Sta. Catarina
S/A. - Agencia Jaraguá.

ARY GARCIA
Gerente

circular. somente no

dia 24 do corrente.

Os anuncibsde Boas
Festas e Ano Novo

deverão estar na ge
rencia até o dia 21

do corrente, as 12 ho-
ras.

Livros & Revistass. Excia.

agrÇidece
Ainda com referencia

as festividades por oca

sião da entrega dos di

plomas as Alertadoras de

Jaraguá, o sr. Prefeito

Munlcipa� recebeu o se

guinte telegrama: Prefei
to Leonidas Herbst�r,
Jaraguá

'

Florianopolis, 7. Em
nome senhora presidente
e demais membros sua

comissão, e em meu pro

pria agradeço sua fidal

ga recepção e atenções
recebidas. Solicito esses

agradecimentos sejam
extensivos sua exma. Se
nhora e Tenente Diretor.

o Preceito do Dia
Atualmente o uso do

rapé e do fumo mascado
é raro. No entanfo, o há
bito de fumar cigarros,
charutos e cachimbos. bem
mais tóxicos é muito ge
noralisado. SNES.

Dr. Ylmar
Diretor.

Corrêa

Por outro prisma ...
Prosseguindo nessa desprerenciosa cam

panha, a que nos propuzemos, e que consis
te em levar ao conhecimento dos nossos leí
rores a maneira pela qual se está observando,
fóra de nossas fronteiras, a. expansão mate

rial e cultural do nosso Estado, campanha es

ta a que nêo nos move outro interêsse sinão
o de demonstrar que já se faz justiça li quem
bem merece, temos a acrescentar ao enorme

acêrvo de abalisadas opiniões a nosso favor,
rnais um substancioso artigo de autoría do
Diretor dos Diarios Associados,

Abordando como têma dois problemas
que têm sido a preocupação maxima da atual

adrninlstreção catarinense, como sejam nacio

na!ização e incremento das forças produtoras,
o idealisadar e realisadar da vitoriosa jorna
da da Aviação Civil, levando em considera

ção as vastas posslbilidades de Santa Cata
rina, no que respeita ás forças hidroeletricas,
sugére, a exemplo do que se está fazendo nos

Estados Llnidos com a "Rural 'Elecrri lícatíon
Administration", ao Presidente da. Republica,
a transforrneção das rêdes hidroeletricas do
norte cararinense, em cooperativas de eletrici
dade.

E á viste dos ótimos resultados obtidos
na grande nação ianke, acrescenta: "O exem

plo americano é tão edificante que valeria a

pena tenta-lo aqui (S. Catarina) no seio de
uma população de sangue afeito á adminísrre
ção comunal em bases honestas e orientadas
no sentido do ínrerêsse coletivo".

,

Como se vê, a justiça que muitas vezes
. tarda' mas que jamais falha está sendo feita
á Santa Catarina.

O nosso Estado, pequeno em território,
JQa,8 g);an� e muito granSe rro valor, na ca

pacidade de trabalho, e no patriotismo de seus

filhos, ne época em que só se fazia valer
um Estado pelas proporções 'do seu coeficien
te eleitoral, foi

. sempre relegado a plano se

cundaria no concerto da federação brasileira,
em virtude dê sua escassa população, não
onstante o elevado indice de alfabetisação do
povo barriga verde.

Hoje, entretanto, que o julgamento é fei
to por bases diferentes, porque "não ha mais
Estados grandes nem Estados pequenos e que
grande é sómente o Brasil", hoje que o jul
gamento é feito levando�se em consideração
mer.os o potenciál eleitoral do que o econo

mico, é que o nosso glorioso Estado é visto

por prisma bem diverso daquele pelo qual ha
algumas décadas atraz era olhado.

,

M.T.

em Santa Catarina", de veis. apontando os trai
autoria do sr. Cap. Lara dores, sem olhar as po
Ribas,' e o terceiro, titula- sições de destaque que
do "O integralismo nazi- ocupavam ou ocupam no

facista em � Catarina", é cenario.
de autoria {ja sr. João Expansão Economica. Temos
Kuehne, Comissario de Po- sobre a nossa mesa de

licia, Chefe do Serviço de trabalho a revista parana
Ordem P01itica e Social. ense 'Expansão Economi-

F,artamento documentado, ca", publicada em Curitiba.
o livro veio desmascarar Acabamento primoroso e

ao publico as iéJtenções do farta e interessante materia
nazismo e do seu filho na- sobre o importante Estado

tural, o integralismo pqra visinho
com os brasileiros e o

.Brasil,
Provado ficou ali sobe

jampnte, que os agentes
nazistas, sorrateiramente,
infiltravam-se em todos
os ramos da atividade
para ficarem a cavaleiro
da situação. dominando
completamente, para dar
o golpe final quando che
gasse a ordem de Berlim.
Parabens pois. a Dele

gacia de Ordem Politica
e Social, trazendo a pu
blico as tramas mise ra-

FRACOS E AN�MICOS I

Tomeml
VINHO CREOSOTAbo
"SILVE'R'A"

IlIpregHI .. lIiII ..:

Toss••
Resfriado.
Bronauit••
E.c:rofuloll.

Convll.sc:enças
VINHO CREOSOTADO
É UM G,ERADOR DE SAÚOIt.

Dr. 'Rocha Loures
Oomunica aos seus clientes que está
dando consultas em .J O i n v i II e

do dia 15 do corrente em diante.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reqllerimentos despachados
D I A 7/1�11945
D I A 2/12/1945

6.408 - Mario Nicolini - Requer licença construção
predio asobradado, no alinhamento, em seu

terreno á rua Mal. Deodoro da Fonseca, con
forme plantas - Á vista da informação, 'como
requer.

.

6,456 - Haroldo Madsen - Requer vistoria e "Habite

se" sua casa recem-consrruída á rua Domin

gos R. da Nova - Idem, idem, idem.

6.467 - Benjamin Riedtmann - Requer licença fazer

pequenos concertos casa dos Herdeiros de

Emilio Stein, sita á rua Benjamin Constanr,
fundos - Idem, idem, idem.

6.490 - Edmundo Fischer - Requer "Habire-se"
casa sita á estrada Irapocú-Hanse, zona
burbana - Idem, idem, idem.

6.500 - Antonio ôtrihaleky - Requer "Habíre-se" pa
ra sua casa sita á Rua José ßonífacio - Idem

idem, idem.
6.501 - Hermilio Ramos - Requer .Ilcença demolir a

rea coberta existente frente sua casa sita' á
rua Projetada (fundos Av. Getulio Vargas)
Idem, idem, idem.

6.502 - Guilherme Kreutzfeldt - Requer licença cons

truir muro de tijolos em redor sepultura seu

filho Nati-Morto, inhumado cemiterio Rio da

Luz - Idem, idem, idem.
Secretaria da 'Prefeitura Municipal de Iaraguä,
dezembro de 1945

D I A 7/12/1945-

Renato Sans -

Secretário

.........................I �

"Bonu� de Guerra" ISERAO NO FUTURO

"Ba nu s da, Pa z." I
.........

Edital
DE PR!MEIRA PRAÇA

raguá em vin,te e sete de
maio de mil novecentos
e vinte e quatro, domici
liada e residente neste

.

Artur M�lIer, �s�rivão � O�i- distrito em Jaraguá Alto,
cI�1 do Registo ClVll do 1. DI�- 'sendo filha de Henrique
tríto da Comarca de Jaragua,
Estado de Santa Catarina, Brasil. Haffermann e de Hulda
faz saber que compareceram Volkmann.

no car!ó�io exibindo?s �ocumen- Jaraguá 4 de dezembro
tos .e?ngldos pela lei afim de se de 1943
habilitarem para' casar-se:

EDITAL N. 1197

. .

EDITAL N. 1199

EDMUND FISCHER e

MARTIM GAEDKE e MARTA snHUTZE.
AG�ES KOGLER Ele,� brasileiro, solteiro,
Éle, brasileiro, lavrador pedreiro, nasceu em Ja

nasceu em São Bento em raguá em dezesete de
dezesete de junho de mil maio de mil novecentos
novecentos e quinze, do- e dezeseis, domiciliado e

miciliado e residente nes- residente neste distrito
te distrito em Tres Rios, em Estrada Itapocú, sen
sendo filho de Guilherme do filho de Ernesto Fis
Gaedke e de Ernestina eher e de Herminia Z
Gaodke. Fischer.

Ela: .brasileira, solteira, Ela. brasileira, solteira,
lavradora, nasceu em Blu- domestica, naeceu em

me�au em. dezesete de Blumenau em primeiro
abril de mil novecentos de dezembro de" mil no
e vinte E- dois, domiciJia-· vecentós e deze;ete do
da e residente neste d is- miciliada e resid9nt� nes

trito em Tres Rios, sendo t.e distrito em Estrada
filha qe Max Kegler e Jaraguá, digo, ltapocú,
de .Adefheid Heidrih sendo filha de Carl
.Iaraguä 4 de dezembro Schutze e de Ema Schut

de 1943

EDITAL N. 1198

OSWAEDO ERSCHIING
e GERTRUDES HAF

FERlVIANN.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu em Ja

raguá em vinte e tres de
maio de mil noveceutos

e vinte e dois, domicilia
do e residente neste dis
trito em Garibaldi, sendo
filho de Andreas Ersching
e de Elisabeta W. Ers
ching.
Ela, brasileira, solt.eira,

lavradora, nasceu em Ja-

cidade Dado e passado
nésta cidade de Jaraguá.
ao primeiro dia do mês de
dezembrO àe mil nove

centos e quarent.::. e tres.

Eu, Ney Franco, escrivão o

subscrevI. (assinado) Ary
Pereil a Oliveira, juiz de
direito. Esta conforme '0
original, do que dou fé

Jaraguä, 1. �e dezembro
de 1943.

o escrivão

Ney Franco

Art. 20. - O crédito a -que se refere o artigo
anterior, correrá á conta dos seguinte recurso:

I,

Ianulação das dotações: Cr $
0.20.1 900,00
0.70.8 1.600,00
2.94.2 ' , 2.000,00
5.50.2 4,100,00
3.42.2 1 AOO,OO
4.14.1

. 2.400,00
5.14.5 800,00
8.00.5 5.950,00
9.44.2 1.850,00
total de Cr.$ 19.000,00 Dezenove

z e.

Jaraguá 6 de dezembro
de 1943

. ED1TAL N° 1200

OCTAVIO ALBINO DA
SILVA e MARIA FAGUN
DES .:

..

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, nasceu em Ti
jucas em oito de setem
bro de mil novecentos e

quinze, domiciliado e re

sidente nesta cidade, Ren
do filho de José Albino
da Silva e de Henrique
ta Suzana da Silva.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, nasceu em Ti
jucas em quinze de ou

tubro de mil nevecentos

e dezeseis, domiciliada e

residente nesta cidade,
sendo filha de Vicente
Sedlfim Fagundes e de
AltQlina Mello.
Jaraguá, 9 de dezembro

. de 1943

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.

I�:��::�:::_�...-,,_,.--�.--.....,,_,.---..

ANTES
de maudar fazer o seu_ terno,

procure as

"MODAS. GUASPARl"
Intormações com o agente
Francisco F. Fischer
R ua Mal. I Deodoro, 2 10

- Jaraguá -

�__,.._,--,_..._._..._........_.
...-..._......--.-...--.--.---.........

Consolidação' das'
Leis do Trabal ho

(

O Doutor Ary Pereira
Oliveira, Juiz de Direito da
comarca de Jaraguá, Esta
do de Santa Catarina, Bra-
stl, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos os

quê o presente edital de

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

dele conhecimento tiverem

que, findo esse prazo, ha
de ser, arrematado por
quem mais der e' maior
lance oferecer, no proximo
dia 4 de janeiro de 1,9�4,
o bem penhorado a CAR
LOS FRITZ VOGEL na

ação ordinária que centra
ele movem PEDRO BROES

sua DA SILVA 'e SOFIA
.
VI

su- EIRA EOERT, ás 10 ho
ras da manhã, em frente
ás portas do edifício do
Forum, e que é o seguinte:

\

10.) Um terreno sito nesta
cidade á rua' Marechal
Deodoro da Fonseca, fa
zendo frente na mesma rua

fundos com terras de Fre
derico Bartel Junior. entre
terras de Yergilio Rubini
e as de Henrique Krause

2 de contendo a area de 2500
metros quadrados, avalia
do em cr.S lO.uU' ,00.
Cujo bem constante do

auto de penhora ê auto de

6.492 - João Sagansky - Requer certidão - Arquive-se. avaliação de folhas dos

6.505 _ Francisco Kruetzfeldr - Requer baixa irnpos- autos da referida ação or

to sua marcenaria - À vista da informação, dínäria. serü levado em

como requer. primeira praça de venda e

6:504 - José ôrulzer - Requer transferencia pare �ran: arrematação em hasta pu-

cisco Koetzler, terreno com 21.675 m2 SItO a blica pelo preço de cr.ã

estrada Irapocú - Idem, idem, idem. 10.OOO,OU(dez mil cruzeiros}
6.505 - José Stulzer -, Requer transferencia pera Fer- Assim será o referido bem

dínando Bayer, terreno com 246.225 .

m2 sito arrematados por quem

á estrada Irapocú - Idem, idem, idem. mais der e maicr lance

6.506 - Adolfo Zoelfeld - Requer baixa imposto In- oferecer, no dia. hora e

dustrias e Profissões (Pensão), pare 1944 - lugar·e ano supra meneio-

Idem, idem, idem.
. nados. podendo o mesmo

. ser examinado por quem
6.507 - Adão Karaziack - Requer transferencla pare interesse tiver, á rua Ma-

Amanda Potapoff, terreno com 129.250 m2
rechal Deodoro da Fonse

sito' á estrada R.io Pa�o - Id�m, idem, idem· ca nesta cidade, onde se

6.508 - Frederico Sevenen - Kequer lIcença
.

trans e- acha localisado dito bem
rir restos mortais de Helena Sevenen, do

E h
, .

..

I 'd d
.

para que c egue a no-

cemitério catolI�o par� o mUlllclpa, se e e
ticia ao conhecimento de

Hansa - Idem,. Idem, Idem.
.

. todos se passou o presen-
6.509 - Frederi�o Lavlll - Requer .lIcença constrUIr

te edi'tal que será afixado
maosoleo sepultura de Mana Hoffmann - 1-

no lugar de costume. as

dem, idem,. Ide�. .' portas do Forum e outro
6.510 -.Octavio CIelusmsky - Reque� IIcen.ça pmtar de i udl teôr par� ser pu-

externamente casa dos HerdeIros Cleluslllsky, bl' gd I "C
.

d
'A G I' V H a Idem i Ica o pe o orrelO o

sita a, v. etu 10 argas, ans -

"

Povo", que se edita nesta
dem, Idem.

6.511 - Leopoldo Ernesto Walter - Requer licença
construir casa de material, conforme plantas,
em s.eu terreno á estrada IZöbél, Hansa-Idem,
idem, idem.

6.515 - Bertoldo Hort - Requer transferenciä. para
Ernesto Dorn sua bicicleta - Idem, idem, .Idem.

6514 - OUo Nagel - Requer transferencia para Ro-
.

berto Horst seu carro de mola de 2 animais

Idem, idem, idem.
6,515 - Juliana Steierlein - Requer transferencia par.a

Carlos Heidecke, terreno com 162.500 m2 SI

to á estrada Jaraguá - Idem, idem, iclem.

6.516 - Reinoldo Tbeilhacker - Requer transferencia

para Juliana Steirlein" terreno com 62�. m2

sito á estrada Jaragua-esquerdo/ - Idem, Idem,
idem.

6.517 - Joaquim Demarchi - Requer transferencia p�
ra Wanda Stre'be, terreno com 12.500 m2 SI"

to á estrada Jaraguá - Idem, idem, idem

6.518 - Maria Satler - Requer transferencia para Wan·
, da Streße terreno com 2.500 m2 sito á estrâ-
da Jaraguá - 'Idem, idem, idem.

.

6.519 - Joaquim Demarcki - Requer transferencla pa
ra Valentim Staatz terreno com 12.500 m2

sito á estrada Jaraguá - Idem, idem, idem.

6.520 - Bruno Schubert - Requer transferencia para·
Paulo Kuester, gterreno com 125.900 m2 sito

á estrada Ribeirão Alma - Idem, idem, idem.

6.521 - OUo Spredemann - Requer transferencia para
Emilio Briese, terreno com 152.975 m2 sito

á, estrada Macuco pequeno - Idem, idem,
idem.

6.524 - João Sagansky . Requer baixa imposto sua

lavanderia - Idem, idem, idem:
.

Secr.etaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 7 de

dezembro de 1945

D'ECRETO-LEI N. 115
Abre crédito suplementar.

O Prefeito Municipal de Jaragua, na conformi
dade do disposto no art. 12, item I. do decreto-lei

n. 1.202 de 8 de 'abril de 1959, e nos termos da Re

solução n. 560, de 1945, do Conselho Administrativo

do Estadú,
.

.
,

DECRETA:

Art. 1°. - Fica aberto' o crédito de Cr. $
19.000,00 - Dezenove mil cruzeiros - a-fim-de s.uple
mentar, pela forma abaixo, as seguintes dotações do
atual orçamento:

-

Cr.$
18.800,00

8.21.1 ;. Operarios do serviço de
estradas e pontes ....

1.54.5 - Quota do lançamento do
Imposto s/Industrias e

Profissões . .' . . . . .

Cr.$ ...

\.

Entroll em vigor no dia 10/.11
(Confinação) •

r

Art. 76. Salário minimo empregados terão direito
é a contraprestação mini- a férias, na seguinte pro
ma devida e paga direta- porção:
mente pelo empregador a a) quinze dias uteís,
todo trabalhador rural, sern aos que tiverem ficado á

distinção de sexo, por dia disposição do emprega
normal de . serviço, e ca- dor durante os doze me

paz de satisfazer, em de- ses :

terminada época e região b) onze dias uteis, aos
do país, as suas necessí- que tiverem ficado li dis
dades normals de alirnen- posição do empregador
taçäo, habitação, vesrua- por rnais de 200 dlas ;

rio, higiene e rransporte. c) sete dias tiverem
Art. 117. Será nulo de ficado á disposição do

pleno direito, sujeitando empregador menos de 200
o empregador ás sanções e mais de 150 dies.
do art. 121, qualquer con- Paragrafo único. É ve- .

trato ou convenção, que dado descontar, no perto
estipule remuneração infe- do de férias, as faltas ao

rior ao salário minimo serviço do empregado.
estabelecido na região, Art. 1M. Não tem direi
zona ou subzona, em que to a férias 'o empregado
tiver de ser cumprido. que, durante o periodo de
Art. 129. Todo ernpre- sua aquisição:

gado terá, anualmente, di- a) retlrarse do trabe
reito ao gozo de 'um pe- lho e não for readmitido
riodo de férias, sem pre- dentro dos 60 dias sub

juizo da respectiva rernu- sequenres á sua saída;
neraçäo. b) permanecer em go-
Paragrafo único. As dis- zo de licença, com perce

posições deste capitulo çäo de salários, por mais

aplicam-se aos trabalha- de 50 dias :

dores rurais. c) deixar de trabalhar,
Art. 130. O direito a com. percepção de salário

férias é adquirido após, por maís de 50 dias, em.
cada periodo de doze me- virtude de paralisação
ses de vigencia do con- parcial ou total dos ser-

trato -de trabalho. viços da emprensa;
.

Art. 151. As férias se- d) receber auxillo-en-
rão sempre gozedas ao fermidade por periodo su

decurso dos doze meses perior a seis meses, em

seguintes á data em que bora descontinuo.
às mesmas tiver o ernpre- Paragrafo único. A in

gado jus, sendo vedado terrupção da prestação de
a acumulação de periodo serviços, pera que possa
de férias. produzir efeit-o legal, de-
Art. 152. Após cada pe- verá ser registada na Cer

riodo de <doze mezes a teíra Profissional do em

que alude o art. 150, os pregado.

HEMORROIDAS
E VARIZES

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

dêsse remédio que, para hemorroidas internas
e VARIZES. deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia. Para as hemorroidas
externas, usa-se o H E M 0-
VIRTUS,pomada. Comecehoie
mesmo e leia .com atenção o tra
tamento na bula. Não encontran
do na sua farmácia, peça·o ao

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

-_....._-�

Casa
liluga-se uma sita a

rua Mal. Deodoro, ·392.
. Informações na Tipo·
grafia Avenida,

Emprêsa Sul Brasileira de EI�tricidade SA.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração' do Governo Federal)

pama a' lella BmlWllwa IliIGII!Ua
BAllrENIeS �. 11••«aUI�

200.00
19.000,0"õ-:- Uma

perfazendo .
.um

mil cruzeiros.
Art. 50. - Este decreto-lei entrará em

.

vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal de' Jaraguá, em 6 de dezembro

de 1945

(ass.) LEONIDAS C. HERBSTER
Renato Sans

Alfredo Moser

linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos
2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.
com valvula elevadora acionadas por motores tri'fásicos' de 1 HP,
servindo até' 50 metros de profundidade.

Ar1ng(l)§ IEle1rnc«J)§ ]Dara ((J) Rar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

ELÉTRICO em geral para instalações d� luz e

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenr:lerá com presteza a qualqlier'
pedido de instalação de luz e força.

MATERIAL

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BUENOS AIRES, (Inter-Americana) - Em de
claração pública, o bispo de Tucuman lembrou aos

membros da Ação Oatolica Argentina que exista

profunda incompatibilidade entre os sentimentos
catolicos e as doutrinas nazi-facistas.

"Devemos frisar, advertiu o bispo, que as

permanecem de pé e se alguma igreja ou sociedade catolíca Oll

em oposição .declarada aos principios catolicos.'

aatoIieos e Fccísmc
declarações do episcopado argentino condenando o totalitarismo e suas doutrinas
mesmo algum paroquiano possuem tais ideias ou doutrinas estão

Doia AI A. DraQI" Ban'co IndlJstria e Comercio
r lJ H H D Ü de Santa Catarina S. A.
Do D. P. da A. A Bra

sil, recebemos para divul

gação o seguinte comunica
do:
Em reunião ordinaria,

realisada na noite de 3 do

corrente, a diretoria resol-

ES PO rt I- Vo " Dt·zem que
veu: FILIAIS EM: Blumena�. Brusque, Florianopolis, Joinville,

• •• 10) Criar o Departarnen- Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,
to Atletismo, o qual ficarà Cresciuma, Luguna, Cruzeiro Matra, Perdizes, Rio do

O Guarani E. C., Está provisóriamente sob as or- Peixe, �ã(l Francisco, Tubarão e Porto União SUB-AGEN-

Sã,O ' LUI-Z A. C. Gotas & disposto á filiar-se á Liga dens ds sr. Walter Weller CIAS EM: IndaiaI, Harnouia, São Joaquim, e Tijucas. ESCR

Joinvilense de Desportos. 2') Autorizar o' Departa- TORlOS EM: Concordia, Gaspar, Taió e Urussanga. E�
,

G
· ,O sr. Rudolfo Fischer, rnento Social para elaborar INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri-

S -D' A - oteíras novo preparador das equi- o programa e organizar em nho e Araranguá.

e . . merlca
·

pes de Iuteböl da A. A. conjunto com o Departa-
O Campeonato Estadual Brasil, espera dentro de mente esportivo a festa Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

no corrente ano. está obe pouco tempo apresenta-Ias poli-esportiva, à realisar-se cobranças; descontos e caução de titulos de expor

decendo o mesmo regu- em grande fórma. em Fevereiro do proximo tação e outras operações d e credito; passes para

lamento que rege o iIla- Abreu, o perigoso "insi- ano.
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

O campo da S D. Ame marcando 4 tentos contra gno certame nacional, ou der" do Blumenauense e 3') Autorizar o Bibliote- ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
rica será teatro amanhã de 1 do adversário seja, que os aspirântes que domingo no campeo cario pa� elaborar o pro-

I

uma peleja que se apresen- Caberá pois ao America ao titulo de Campeão Es nato estadual, marcou os [eto do Regimento Interno, A disposição, sem aviso, com retiradas livres para

ta como uma das melhores amanhã defender o ,presti- tadual têm probabilidades dois tentos do seu' clube, relativo a distribuição dos quaisquer> importancias..- '20/0

do corrente ano, dado -s gío do esporte [araguaense idênticas de chegar á fi- contra o Brusquense, co- livros da Biblíotéca. Com avise previo (retiradas diarias até

forças dos dois antagonis- e estamos certos que o nal. mandará, no proximo ano, 4') Solicitar a comissão 1.000,00),
tas que são os quadros re- -alvi-rubro. tudo fará para Nos anos anteriores, os a oíenslve da A. A Brasil Técnica. a indicação dos Depositas Populares Limitados (até 10

presentativos da S. D. Ame- colher um resultado honro- quadros do interior, infa- Eugenio, ex-atacante da nomes pos preparadores mil cruzeiros) depósitos iniciais a

rica desta cidade e o São so. livelmeute disputavam a A. A. Brasil, ficará difini- das diversas equipes de partir de 20,00 subsequentes a

Luiz A C de [oínville final com um conjunto da tivamente na '5. D. Ameri- despertos do clube- partir de 5,00 4 %

Como filiado á Liga [oin- Caso Mahnke integre capital do Estado, que se ca. 5') Marcar nova reunião Prazo fixo dé 6 meses 5 %

vilense de Desportos, o amanhã a linha média do re vez a vam. uma vez éra Ossi. o valente guarda para a noite de 10 do cor- Prazofixo de i1 ano 6 %

America propoi-se á enfren clube local, os visitantes o A vaí e outras o Figuei- da equipe de bola ao cesto rente, no mesmo lacaiOs juros são pagos ou capitalizados semestralmente
tar na estrea um quadro não encontrarão no Ame- rense Antes porêrn de do Parthenon de Curitiba, A economia é a

-

base da prosperidade
de categoria superior co- rica, uma presa facil, do chegar á jogar em Flo- devera chegar ainda este

b f A At· S- I
.

r f r t d
-

áJ'
I

D I b
Deposite as suas economias no

mo tarn em o ez a . co� rano porem, o ao rianopo IS, o ma IS a ornes aragua es um rante noita- BANCO INDUSTRIA [' C'OMERCIO DE SANTA CATARINA S. A.
Brasil, que por coinciden- LUIZ A. C. pode ser apon- interíor. competia com os O Dom Pedro de Hansa,

- "

cia também jogou contra o tado como franco favorito campeões d« outras zo- quer dicidlr a pósse da da dansante do Gre- H O R A R I o: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

São Luiz na estréa e como Salvo, algumas modifi- nas, e mil e um obtaoulos- taça 'Rudolfoo Fischer", mio Olímpíc«
. Sabados: Das 9 ás 11,00.

é dominio público, perdeu caçöes, o técnico Kirilla se lhe antepunham. Ainda num campo neutro de pre-

pela alta contagem de 6 a 1 farà alinhar: Arno, Lu- em 1942, () Amér-ica de ferenda em Joinville Constituirá um aconteci-

desforrando-se dessa derro- cindo e João, Nieis, Mahn- Joinville, chegou a final, Um renomado atléta pa- mento de elevada exprese- D ••
ta umas semanas depois, ke e Ayroso, Maba Arnan- depois de enfrentar ou- ranae nse: formará na equi- são social, aproximo Bail

inflingindo um revés con dus Vitor, Leopoldo e Eu- tros fortes conjuntos pe de atletismo da A A. de Natal, que aGremio

8 az a r S o n IIS'tundente aos Joinvilenses I genio. acontece porêrn, que a Brasil, Olimpico Brasil, fa ra rea-

F. C. D. indicou Floria- O Torneio Comercial, lisar na noite de 25 do

nopolis como local da pe- será disputado novamente corrente nos amplos salões

C�mpeon�to fst�du�1 Campeonato Brasi- leja decisiva. e o Ameri- no proximo mez de feverei- Bubr.

U U uU U ca não podendo contar roo O intenso entusiasmo

leiro de Futeból com todos os set1s inte- A Diretoria da A. A. Bra- em torno dessa rnagnifica
AMERICA e BLUMENAU-

Paulistas e cariacac classifica.
grantes para referido pré- stl. farà realisar um festival reunião, que terá à abri-

VENCERAM lia, já que a maioria dos poli-esportivo, no mez de lhanta-lo o renomado Jazz
ENSE '

ram-se para os finais mesmos servem no 13. Fevereiro. «15 de Novembro» de Jain-
as paulistas eliminaram BC., solicitou a «rnater> O Guarani E. C desta ville, faz crêr, um return

os gauchos em duas parti- �stadu�1. que .fizesse l'�a· cidade, exibiu-se domingo bante êxito da fidalga a

das, realisadas domingo ul- lisar dito prélio em J0111' ultimo em Hansa contra o grerniação Ierninina local.

timo e na noite de quarta ville. toda vis nada con Catarinense F. C. daquela
feira, respetivarnente pela seg uiu, A F. C. D. pro- vila, levando de vencida o _

contagem de 5 a 3 e 5 a o. clamou, «campeão esta- seu leal adversario pela
No Rio, os fluminenses dual o Avaf F. C, de Flo- contagem de 3 a 1 ----------

não tiveram melhor sörte rianopolis. Os jaraguaenses não ti-
----------

do que os gauchos, ceden- Poucos quadros reali- veram dificuldades para Cavalheiro
do a vitória aos carlocas.' zaram. a. proeza ?e ,trazer sagrarem-se vencedores, to
tambern por duas vezes o an�blCl<?nado título pa- davia, é digno de registo a

respectivamente por 3 a O ra o interior, vale lembrar maneira coms se conduzi

e 4 a O.
'

a. notável façanha <:I0 9a- ram os "periguitos", pois
r)omingo em São Paulo, xias F. C. de Joinville, a vitória foi obtida no carn- Francisco F. Fischer

terão inicio as finais entre no a�o de 1929. quando po do adversario, e um Rua Mal Deodoro, 210

cariocas e paulistas, espe- na final <esmagou»
,

o triunfo em domintos extra- - laraguá -

rando-se uma partida das Ado.lfo Konder. F
..

C .da nhos, vale por dois em ----------

I 1 f
����������

mais renhidas. 'O segundo caplta, pe a slgm Icatlva cafT'po propria
jogo será realisado no es- cont�gem de ? a 3. O

tadio São Januário no Rio, A!.létlCo e. Ipll'anga de _

enquanto que o local do Sao FranCISco tambem

terceiro jogo, será sorteado sagraram·se venCedores
de cert:1me estadual em

Florianopolis, após. me-

)
t?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::�i :ys��:����i�!�:� '�o�-
Informações em Geral tambem entrará na "dan- Época de presentes!ça", se escapar do Blu-

Não se esqueça de procurar em primeiro lugar o Escritorio de menauense, entrará na

Francisco F_ Fischer "farra" com o Ameri�a,
e se sair-se déssa, sere-

IH Não' fazei vossas compras sem

L:::;:ii verificdr primeiro> o belissimo i
ii sortimento de Brinquedos da i

II Lindas bonecasC��Alou�:AeL. de I
l! massa inquebravel. Ferramentas; 1
ii automoveis e caminhões. de folha ii

��:::::::::::h::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�} ;; e méideira. ii
------.---- li Artisticos pinheirinhos artificiais; ii

ii, (varios tamanhos) enfeites; velas; ii
li

.

castiçais. ii

Casa Real .

RUA CEL. JOURDAN, 141 Dr. W,al�emiro Mazureehen
defronte ao "eine Buhr"

e,A.A DI sa'BE
OhilenaR - Castanhas do

::

(t'd )
:: Rua Mal. .Floriano n. 152 - JARAGUÁ

H garan lonovas �� Chnka geral medico _ cirurgia de adultos e cr�anças
H Belissimo sortimeQ,to de Ghocolate e 11 - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-o::urtas

tt::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��!�::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ij ..._In.d.u.t.ot.e.rm_i�.a.;o.sB.�.�.�.��.�e.:r.e�.r�.�h.O.S.-.;.I:.�.�o.iS·i..c.au.t.er.iz.a.ç.ão...

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

SÁBADO, 11 DE DEZEMBRO DE 1943 STA. CATARINA N. 1.202-

_
JARAGUÁANO XXV

--------------------------------------------,-----------------------------------------

"O Correio

preliarão amanhã amistosamente

Por uma singular , coin

cidencia, o America de [oin
ville e Blumenauense de

Blumenan, disputaram do

mingo ultimo a primeira
partida do campeonato es·

tadual, enquanto o Arnerl
ca enfrentou c Peri no cam

po deste, vencendo-o pela
apertada contagem de 2 a

1, o Blumenauense exibiu
se em Brusque contra o

Brusquense colhendo tarn

bem o resultado de 2 a 1

Domingo proximo, os

mesmos quadros defrontar
se-ão na segunda partida,
em Joinville e Blumenau

respetivamente, d e ve nd o

tanto o America como o

Blumenauense confirmar a

vitória do domingo anterior.

Quereis um terno bem teito?

Enrão proc,urae o' agpnte das
"MODAS GUASPARI"

NATAL
o

INFORMAÇÕES EM GERAL Requerimentos -- Escritu

ração dus livros fiscais e comerciais-Prepara processos
para ABONO FAMILIAR

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

mos os primeiro� a re

conhecer-lhes o mérito
de "Campeão Estadual".

AZIAR

�,__.�-------,�� DR. ßRMlnlO IßUßRfS
m íId I! ir í11u I!m I'D rDl Especialista em doenças

dos

OLHOS - OUVIDOS .

NARIZ e GARGANTA.
Consultorio modernamen
te instalado em carater

permanente na cidade de
Blnmenau.

RUA 15 DE NOVEM
BRO, 1393 (defronte ao

Hotsl Cruzeiro)
- OPERAÇOES lOS HOSPITAIS-

- Compramos de Diversas Qualidadas

RIBEIRÃO MOLHA JARAGUÁ

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

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

Matriz: I T A J A Í

3 %

proprietaria Da. Francisca Buch
Avenida Getulio Vargas n 146 J a r a g o á

apresenta' as ultimas novidades

Artigos para recem-nascidos:

paletósinhos, casaquinhos, camísólí
nhas, camisas, cintos, babeiros, toucas,
sapatinhos, cobertores, mantas, forro de
borracha para cerna, jogos para bati
sados, vestidlnhos etc. etc,

Artigos para crianças:
roupinhas feitas o mais variado sorti
menro, chapéos, bolsinhas, meias,
aventais, brinquedos etc.

Artigos para escolares:
Pastas escolares, porta-lanche, lapis
preto e de côres, borracha, capas,
guarda-chuva etc. etc.

A
.

l

rtlgos para senhoras:
uma infinidade.

Artigos para homens: •

recebemos um belo sortimento de Ca
misas, Gravatas, Meias e outros.

Artigos de perfumaria e toucador, das
melhores qualidades. Artigos para costu
ra, bordado, tricot e crochet, grande va

riedade. Artigos para cama e mesa.

CAPACETES TURISTAS, PARA HOMENS E RAPAZES, por estes dias.
Para as proximds féstas de NATAL e ANO
BOM, apresentará uma grande variedade
de artigos nóvos e modernos.

,Antes de fazerem suas compras, não deixem
de visitar· primeiro o popularissimo

I Bazar Sonis
que é o vanguardeiro das novidades

D--,....-- D

I

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I"

1
\

CORREIO DO POVO

ESTADO CATARINA

11 de Dezembro de 1943
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•

- ·····:·1 -Vende-se

\ ?

A,. Gelulio Vargas N. 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGUA DO SUL
Eslado de Sanla Calarina

ASSINATURA ANUAL
Cr$ 25,00

DIR.' RESPONSAVEL

ARTUR MÜLLER

Pagina 4
'

REDATOR

IMario Tavares da C. Mello

DIR. COMERCIAIS IWALDEMAR GRUBBA

LLEOPOLDO R_::R__ I

É UMA DOIrNCA 1I."AVisSIMA
MUito PERIGOSA PARA A FA

MíLIA E PARA A "ACA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA

MENTO DbsE IIRANDE PLAGELO

us. °

o Doutor Nerêu Ramos, Interventor federal no

Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições
que lhe confere' o decreto-lei n. 465, de 12 de julho
de 1940, que autoriza a decretação de medidas pera

a fiscalização do Imposto de vendas e consignações, I

DECRETA:

Art. 1 _ O número de inscrição apôsro ao

cartão referido no § 4°. do art. 10, do decreto n. 72,
de 28 de dezembro de 1936, será obrigatóriamente
mencionado em todas as faturas, duplicatas, triplica
tas, noras, contas de venda e mais documentos que
o inscrito extrair, em relação às atividades sujeitas
ao imposto sôbre vendas e consignações. O núme

ro de inscrição será impresso ou apôsto carimbo.

Art. 2 _ Nas vendas à viste, efetuadas por'
comerciante ou sociedade anônima, a comerciante

ou sociedade anônima, o vendedor é obrigado a

cumprir o disposto no art. 22 e seus § § do citado

decreto e a entregar ao comprador, no ato da entre

ga da mercadoria, uma nora ou fatura, impressa, que
conterá as seguintes indicações:

a) _ nome e endereço do vendedor e do com

prador;
b) _, produtos v,endidos, preço de cada um e

o total; o

c) _ número da inscrição do vendedor e nú

mero de ordem da nota, observado o disposto no

artigo anterior;
.

d) _ indicação de data e da via da noia.
Parágrafo único - As noras serão extraídas

por decalque, a catbono, no mínimo em duas vias,
das quais uma. ficara em poder ·do vendedor, por

um ano, ao menos, e outras acompanhará as mer

cadorias no seu transporte.
Art: 5 _ As vendas mensais efetuadas pelos

varejistas aos consumidores' serão lançadas mensal

mente, pelo total do caderno, no livro «Registo de

Vendas Mensels»..

§ 1 - Êste livro, que obedecera ao tipo «Con

tas Correntes», será autenticado na coletoria de ju
risdição do comerciante, nele devendo figurar o no

me e o endereço do comprador, número do caderno

e o total da sorna mensal apurada durante o mês.

NERÊU RAMOS § 2 - A sorna total das vendas feitas a ca-

Allamiro Guimarães darno durante o mês, lançada no livro «Registo de

Vendas Mensais», será transferida pera o livro «Re-

INSTRUÇOES SÖBRE O DECRETO-LEI N. 179, gisto de Vendas á Vista», para pagamento do im-

I ACIMA PUBLICADO: posto devido, quando dela não houver sido emitida I
duplicata.

Exigindo o decreto-lei n. 179 a inscrição do ve- § 5 - Todo o contribuinte que não exibir 0'15

lar do stock no livro Registro de Compras, dentro livros auxiliares do estabelecimento ou os cadernos

do primeiro trimestre seguinte ao balanço, ficou Ia- de vendas a crédito, aos agentes do fisco, fica obri

cultado as firmas que fazem o balanço em junho, ou gado a lançar no «Registo de Yendas Mensais», ta-Iem qualquer outra época, a liberdade de ação dentro da d venda realizada, por ordem 'cronológlca, com

dos preceitos contratuaes que as regem, porem, nos designação da mercadoria vendida, quantidade e preço.

limites de tempo determinado no citado decreto-lei. Art. 4 _ Dos cadernos ou cadernetas que os

Às firmas que, sem hábito nem ordem em sua comerciantes fornecerem para assentamentos das

escrita, não fazem balanço das mercadorias exísren- compras mensais, deverão constar o nome do com

tes em seus estabelecimentos, exige o fisco que co- prador e o número de sua conta no «Registo de

mo época-base, comumente adotada pelo proprio co- Vendas Mensais».

mercio, seja efetuado em Dezembro. - Compreende- Art. 5 - Os livroe pare registo das vendas

se pois, que o balanço dessas firmas deverá ser pro- feitas á caderneta, atualuente em uso, deverão ser

cedido em DEZEMBRO de cada ano. e inscrito até apresentadas à coletoria para a formalidade -de 'que

Março do ano seguinte. trata o § 1- do art. 3.

Constitue stock pera efeito de observancla do Art. 6 _ Os proprietários de Motéis e pensões
decreto-lei n. 179, de 5 de Setembro de 1958: são obrigados a expedir 'noras, obedecido o que pre-

, Nas casas comerciais: ...L as mercadorias des- ceitua o art. 2, sôbre a hospedagem fornecida e as

tínadas ao comercio. vendas feitas, quer aos hóspedes diaristas, quer a

Nos estabeleclrnentos industriais : - a matéria pensionistas.
prima almoxarlfada e tudo que com ela entre em Art. 7 O livro de entradas e saídas de hós

transforrnação, como tintas, drogas, etc; a matéria pedes em hotéis' e pensões está sujeito à fiscaliza

prima em vias de fabricação ou transforrnação e o çäo, considerando-se lnfreção qualquer irregularidade

produto manufaturado. decorrente de sua escrituração.
Nos açougues:

- O gado, além da mercadoria Art. 8 _ O registo. de quaisquer produtos" ex-

comerciavel, se houver, ceto o carvão mineral, de produção do comerciante

A relação das mercadorias em stock, as quais vendedor, seré feito 00 livro «Registo de Compras»
devem ser inventariadas pelo preço de custo, ficarão pelo valor corrente do dia.

em poder dos comerciantes ou indusrrlals, para apre- Art. 9 - As infranções do presente decreto se

senração ao encarregado da fiscalização, sempre que rão punidas com a multa de Cr.$ 200,00 a 2.000,00

exigida. _ O total das mercadorias inventariadas e no dôbro nas 'eincidências, obedecendo, quanto ao

serà registrado no Registro de Compras. processo das multas, o que está estabelecido nos

dispositivos dos decretos ns. 72, já referido. e 86,
de 19 de março de 1957, e decreto-lei n. 585, de 28

de novembro de 1941,
Art. 10 - Fica revogado o art. 25 do decreto

n. 72, de 28 de dezembro de 1956.
Art. 11 - O presente decreto entrará em vigor

trinta dias depois da sua publicação, revogadas as

disposiçoes em contrário.

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, . 12 de

março de 1942.

DE SANTA

Vende-se i!i!==:!-i.�_!!=!!==!!==Il!!illl';&aIi .1 I. !!::IiiI

ch��i:f�;,;:���_����na I Instrumentos . de. Musica I
F. Fischer I em Geral, especialmente: I

Rua Marechal DeodorolU·
N. 210 - Iaraguã .- ORGÃOS E HARMONIOS «B O H N» ...

.

I� PIANOS « ESSENF.ELDER» �I
dESPERTE I BIUS I HARMONICAS SIMPLES E A PIANO m
DO SEU flGIDO I

.

BANDONEONS'

I=íE Saltarã da Cama Disposto para Tudo -

Seu fígado deve produzir diaria- I_m Instrumentos pl BANDA e JAZZ-BAND 1_:1._
mente um litro de bilis. Se a bilis não -�

�f�i��'��::������if::1E:�s�� I�.-_I COI�as,' PHI�etHs e Dutras Miu�el8s Musicaes ll-I"Isão de ven tre. yocê sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo é iii P C t I L' t d P iill-amargo e a vida é um martírio. III

eçam a a ogos e 1::3 a e �eços ao
II

Uma simples evacuação não toca- OI:

R
.

, PIK b
:lO

rá a causa.Neste caso, s PílulasCarter 1
__
1 epresentante:' au 0\. O Sill

são extraordinariarnen e eficazes.Fa-
zem correr esse litro de bi.is e você l-ii Caixa Postal 39 SÃO BENTO 1-'-
sente-se disposto pa 3 rudo. São sua- II
ves e, contudo. esr-eci.ilu.ente i.idi- UI: Linha São Francisco

1=c .das par.! fazer" bi!i� correr livre- p_
mente. Peca as Pílull'.iClrter. '.j":()

I-
Estado de Sant Catarina

acei.e outro pro iuro. Preço: r � 3:YJ"
I a

..

__I_�
...
:=ii!E!I!=I!==!!=!!==!!�' I!!E!!U==IiEEII!-I!==I!ii

Lenha
Picada

de coivara la' qualidade
Metro Cubico ou

Carrada - 12 cruzeiros

2 carroças reforçadas,
própríea para transportes
de madeires.

Tratar com

Bernardo, Karsten

,i-

Lenha para for
no etc•••

- Enlrega a domicilio

PEDIDOS Á

Precisa-se
.

A SíFILIS n A"REBENTA SOB

'INÚME"ASI'O"MAS. TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCRÓFULA8
ESPINHM

..lsTU�.
ÚLe.....

I:CZ.MM

"''''DU

DART"OS

MANCHA.

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ •• ANOS

VENDE-SI!: EM TÔDA PARTE,

NERÊU RAMOS
Altamiro Guimarães

INDUJTRIl- ßRl\JI.lElRL'\

INDUSTRIA DE· CALÇADOS
GOSCB IRMÃOS- S. A. I'

,
'

JL\RL\GUL\ - fL\NTL\ CL\TL\R� 1\1/\ I
-------------- . J

de 'I'orneiros e

Fundidores

na Industria .de

JOSÉ M. MUELLERHo�erto fir8n��erg

maia

O[[IIETO L[I ß. 11!1
, Dispõe sôbre a ínscríção no li

vro "Registro de Compras" do valer
do stock das mercadorias.

,

O Doutor Nerêu Ramos, Interventor Federal no

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,
considerando que o Código Comercial, 'em seu

artigo 10.°, n. 4, obriga todo comerciante a formar

anualmente o balanço geral de seu ativo e passivo;
considerando a necessidade de dar completa ex

pressão fiscalizadora ao livro "Registro de:Compras"
lnsrlruído pelo art. 59 do decreto n. 72, de 28 de de

zembro de 1936;
considerando que com êsse objetivo outras uni

dades da Federação têm adotado providências que
merecem seguidas,

DECRETA:

Art. 1 - Será obrigatória, a partir de 1. de ja
neiro de 1959, a inscrição no livro "Registro de Com

pras", do valor do stock das mercadorias verificadas

no balanço do ano anterior.

Parágrafo único _ Essa inscrição será renova

da anualmente dentro do primeiro trimestre seguinte
ao balanço.

Art. 2 _ A falta de inscrição será punida com

a multa de Cr.$ 500,00 a 50.000,00, graduada segun

do a importância de estabelecimento.

Parágrafo único _ A multa será aplicede em

dôbro, quando, verificada a não escrição do stock,
não fôr a mesma feita no prazo fixado pelo encar

regado da fiscalização e que não poderá exceder a

trinta dias.
•

Art. 3 _ A sonegação de valor no stock será

punida com multa igual à importância sonegada.
Art. 4 _ O processo de multas de que trata o

presente decreto serà regulado pelos dlspostrivos do
titulo VI, do decreto n. 72, de 28 de dezembro de 1956.

Art. 5 _ O presente decreto-lei entrará em vi

gor na data de sue publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Palácio dp Govêrno, em Florianopolis, 5 de se

tembro de 1958.

É a _ pomada
ideal CURA TO
DAS AS FERI
DAS, tanto hUII;la
nas como de ani
mais.,

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A Farmacia

Cruz, de Avaré,
(S. PauloY curQU

com a «MINAN
CORA» - úlceras

que nem o 914 cons�guiu curar.

Dna. Carolina Palhares,de Joinville, curou

éom UMA RÓ LATINHA, umaFERIDA DE 9

ANOS! Tem havido centfmas de curas seme

lhantes! !! Adotada em multas hospitaes, ca

sas desaude e clinicas particulares.
'AVISO IMPORTANTE: _ A verdadeira

«PomadaMinancora" nunca existiu a não ser

em- suas latinhas originais com o emblema

simbólico acima. Recusem imitações! Exijam a

verdadeira MINANOORA em sUJlatinhaoriginal.

I
REPA}{EM BEM AO COMPRAR t

É um produto dos Laboratorios «MINAN·

CORA» de JOINVILLE.
"

!iIf;g:�:::��g:;:f,gf,:;:�:�:g�;:;��:::�:�::��;i;�;�::�,::f,:���:::;;:g;::::::;;�,::;:;:g;;:;:;;:g:I'[1
<?: ::9

CAIXA POSTAL n. 34 TELEFONE n. 14

Rua Manoel L, - Andrade, 41

Orontes
IUHiPRESENTAÇÕES

DESPACHOS MAR!TIMOS E FERROVIARIOS

EMBAR�UES

SÃO FRANCISCO DO SUL

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

a ASA SANTA BRANe AI
André Martins

Tecidos das Melhores Fabricas do País

l.••••' ••:::. ..._ ::

,_ ::::..

REDESPACHOS

Sta Catalina, Bra�d

,

•

t:::APAS DE BORRAt:::HA PARA I
SENHORAS E SENHORITAS I

1 SEDA§9 t:::ASEMIRAS, LINDOS

,BRINS, ROUPAS FEITAS
---

-- VENDAS POR ATACADO E'A VAREJO

IRLTTMENAU RIIl't 15 .1,. Nov(Jmhro n, 1051

O ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANCOHA
., Vermifuga suave e de pronto

, efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

\ / ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos f' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i ernedios

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIRA
.

MINANCORA para o 'SFU tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE

.

. í
i

,/
�
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Art. 1 - Com
-

séde no lugar denominado

Santa Cruz, distrito de Iaragué, murticipio de Iara
gué, Estado de Sante- Catarina, no saião Eugenio
Wolf, foi fundada em .5' ele Agosto de 194b a «So

ciedade Esportiva Vitória» pelos senhores Wendelin

Schmídr, professor, Eugenio Wolf, comerciante, João
. Weiler, lavrador, Constantino Gascho, lavrador, José
Weiler, lavrador, Engente Gascho, -lavrador.' Alois

Schmidt, Paulo Harangoso, João Ersching, Rodolfo

Erschíng, Waldemar Ersching, Heinz Mathias, Ricar;
do Schwartz, Leopoldo ôchwarrz, José ôchwarrz,
Emílio Weiler e Rodolfo Brandt, todos lavradores.

Art..2 -. A sociedade ora fundada 'tem por fim Art. 20 - Os socios reunir-se-ão anualmente

o desenvolvimento fisico de seus assoclados pela em data previamente marcada pela diretoria e com

prática de esportes, principalmente do furi-bol e tarn-
antecedencia miníma de 15 días pera eleger a nove

bem promoverá reuniões recreativas e densanres,
diretoria.

exclusivamente pera seus associados e convidados. § 1°. - Em qualquer data, de acordo

Art. D - A existencia da sociedade é por tem-
com o § 2 do artigo 9, destes estatutos.

po indeterminado e só poderá ser dissolvida quan- § 2°. - A dir:toria deverá reunir-se pelo me

do houver menos de dez socios ativos e cinco con- n?s uma vez ao mes ou quando convocado espe-

rríbuínres.
cíalmenre

.

Art. 4 - A sociedade jamais poderá preocupar- _

Art. 21 :- D� todas �s assem�I�las gerals e

se com jogos de azar dentro da repartição perten_lses�oes da diretorle, deverão SH redlgidas atas e

cente ou alugada pela mesma.

. assinadas por todos os presentes.

CAPITULO I I I CAPITULO VI

DOS SOCIOS E ADMISSÃO DOS MESMOS DAS PENALIDADES DOS. SOCIOS

Art. 5 - Os socios dividem-se em duas elas-I Art. 22 - Os socios ativos que desrespeitarem

ses : ativos e contribuintes. , as ordens emanadas da diretoria e especialmente do

§ 1 - Ativos são os socios que como tais capitão do quadro, poderão ser multados, suspensos

admitidos e licenciados pelo capitão do quadro, -de- ou eliminados, conforme a gravidede da falta

pois de quites com a sociedade, poderão tomar par- cometida.

te nos treinos e competições. esportivas. Art. 2b - Será eliminado todq o socio que

§ 2 - Contribuintes são os socios como tais premeditamente prejudica os Interesses da sociedade

admitidos, concorrendo com a loie e mensalidade e aquele que se atrazar no maxirno três mêses no

adiantadamente, que pera esse fim será estipulada. pagamento das mensalidades.

Art. 6 - A sociedade admitirá como socios

ativos exclusivamente brasileiros, podendo serem

contribuintes, pessoas sern distinção de nacionalidade,

opinião réllgiosa ou politica, salvo as restrições im

postas por legislações vigentes ou que venham futu·

rarnente a vigorar.
Art. 7 - Menores de 18 anos somente pode

rão ser socios ativos ou contribuintes com licença
paterna.

Art. 8 - O socío será admitido pela diretoria

da sociedade, que em reunião apreciará a sua acei

tação .ou não, não sendo a diretoria obrigada g ale

gar o motivo em caso de rejeição.
CAPITULO III

DOS DIREITOS E DEVERES DOS SOCIOS

Art. 9 - Os socios contribuintes quites com a

sociedade, gozam o direito de livre frequência de

qualquer reunião, baile ou festividade promovida
pela sociedade, podendo fazer-se acompanhar de

pessoas diretas de sua familia, bem como compare

cer as assembleias gerais, propor, votar e ser vota

do, exetuado os soclos menores de 18 anos.

§ 1 - Os socíos ativos: além dos direitos dos

socios contribuint�, gozam ainda da permissão de

frequência dos treinos e competições esportivas, po
dendo serem escalados para torneios.

§ 2 - Em qualquer caso, de acordo com a

di�etoria, poderá urr: socio requerer uma assembleia

geral, devendo o requerimento ser assinado no mi

nimo pór um terço do's socios quites.
Art. 10 - Tem por obrigação cada socio con

tribuinte observar rigorosamente os presentes esta

tutos, elevar o prestigio da sociedade. Tem por

obrigação o socio ativo, além dos deveres acima

mencionados, respeitar as· ordens do capitão do

quadro.
CAPITULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 11 -- A administração da sociedade será
confiada CI uma diretoria eleita anualmente e em da

ta previamente fixada e cornpor-se-a dos seguintes
membros: presidente 1°. e 20., secretario, 1°. e 2°.,
tesoureiro, 1°. e 2°. e diretor esportivo.

§ Unico - O presidente será substituido em

seus impedimentos pelo 1°. secretário.
Art. 12 - Não poderão ser membros da dire

toria, nem socios ativ"os, estrangeiros.
Art. 1b - A diretoria da Sociedade, de acor

do com os presentes estatutos, compete: lI), orga
nizar torneios esportivos, festividades, e diversões

licitas de qualquer especie; b) autorisar as despesas
da sociedade.

Art. 14 - Ao presiden'te cabe: a) representar
judicial, extra e oficialmente a sociedade quando
houver necessidade, sendo-lhe autorgados para tan

to plenos e ilimitados poderes, inclusive o de cons

tituir procurador; presidir as assembleia" gerais e

reuniões da diretoria; c) controlar as contas e em

conjunto com o tesoureiro assinar cheques e tran-
I

S
sações financeiras; d) em casos execionais, convo- A Casa das novidades para homens.

car assembleia geral extraordinaria. O

I

�
Art.' 15 - Ao secretário compete: a) redigir as

RUA D PRINCIPE ,

atas de todas as sessões e assembleias, tendo a seu
� Ferragens -_ Lo\)ças _. Fazendas - Produtos Quimicos e

cargo toda a correspondencia, a qual assinará; b)
'

zelar peto arquivamento de todos os documentos da ,2
sociedade.

.

Art. 16 - Ao tesoureiro compete: a) escriturar
a receita e despezas da sociedade e promover a

cobrança de joias e mensalidades e de outros have

res; b) liquidar, visadas pelo presidente, as contas

apresentadas; c) assinar, em conjunto com o presi
dente, cheques etc., conforme menciona a letra C do

art. 14.

Pudim sublime - Põe - se

dentro de uma caçarola
dois litros de leite e fer
ve-se até reduzir a meta-

CAPITULO vú de [unta-se 40U gr. de a-

DISPOSIÇÕES GERAIS I çucar e mexe-se até eQ-

_.

. grossar um pouco. Passa-
Art. 24 - Sao� cons3derad.o$ estranhos a socie- se 10 gemas na peneira

dade !odas as p�ssoa.s nao reslden_tes �o lugar. de mistura-se ao leite morno

sua sede e as alI resldente� que neo sejam SOCIOS. e vai ao forno em banho

apesar de estarem em condições de o serem. maria em forma untada

§ Unico - Para pessôas estranhas participa- de
.

c�ram·elo.
rem das festividades sociais, deverão estar munidas

de um convite especial, expedido pela diretoria da
Dona de

sociedade.
.

Art. 25 -- Os presentes estatutos foram apro-
vados em assembleia geral, reallsada em 5 de

Agosto de 194b.
Art. 26 -- Os presentes estatutos serão modifi

cados em todo ou em parte, quando se tornar ne

cessarlo, devendo ser aprovado em assembleia geral.
Art. 27 - Os membros da diretoria e nem os

associados respondem subsidiáriamente pelas obri

gações da sociedade. I

Art. 28 - Em caso de extinção da sociedade

o patrimonio social será doado a umà instituição de
caridade a ser deslgnada na assembleia de extinção.
/ Art. 29 - Os casos não 'previstos nêsres es

tatutos, serão solucionados pela diretoria, quando
lhe fôr afeto, e pela assembleia geral, nos demals
casos.

Desculpem, mais é ;, mais
santa das gratidões das ale

grias um pai ver os seus

queridos filhos curados ra

dicalmentede incomodas e so-

Eu abaixo \ assinado,
trimentos. - Pelotas

Emilio Lenz, declaro por João Coimbra Barbosa

não. verdade, as palavras Confirmo este atestado.

que 'proferf contra o Snr. Dr. E. L. Ferreira de Araujc
Alberto Koglin em presen- (Firma reconhecida)
ça do Sr. Fiscal e Inspe-
tor de Quarteirão, e que

Licença N 5 I I de 26 de

reconheço o mesmo como
.Março de [906.

homem honesto. üapnsítn geral: Lahnratoríu

Hansa, Rio Paulo 29 Peitoral de AngiCO Pelotense -

de Setembro de 1945.
- Pelaras - Rio G do Sul

Vende-se em toda parte.
Santa Cruz • Jaraguásinho,' em 5 de

Agosto de 1945.

O presidente: Wendelin Schmidt '••
�l(j� ·:w.fiã.�.G.pt.�@,P'Qj!it�:gfJQ.t!lIe=.".'�.!@ffi!?iQij,f!i.

1°. Secretário: José Schwartz

,.1:: r:����:i�� ���e�����fr 4L, Carlos Hoepcke S ACapitão do quadro: Constantino Gascho W
Diretor esportivo: Eugenio Gascho. til. -

Guarda esporte: Ludowico Weiler � • •

Reconheço verdadeiras as fírmas supra de ,Wendelin Schmidt, José Schwartz, João Ersching e '.

Eugenio WJo�:�gUá, 16 de Novem'bro de 194b
'. Oomerai6 e Industria

Em testo. M. T. C. M. da verdade

Estatutos da
"Esportiva

"Sociedade
Vitória"

5. de Agosto de t943Fundada 'Gin

CAPITULO I.

DA SOCIEDADE E SEUS FINS

compete: a)
escalação de
esportivo du-

Art. 17 - Ao capitão do quadro
a organização do quadro esportivo e

seus componentes; b) dirigir o quadro
ranre as competições e treinos.

Art. 18 - Ao guarda esporte compete: a) guar
dar e zelar pela bôa conservação de rode o material

esportivo pertencente a sociedade, bem como de sua

praça de esportes.
Art. 19 - Ao 2ó. secretário e 2°. 'tesoureiro

compete substituír os titulares em seus impedimentos.

CAPITULO V

DAS ASSEMB'LEIAS GERAIS E SESSÕES DA
DIRETORIA

b Tabelião:

Mario Tavares da

-

INDO A JOINVILLE

Não esqueça de visitar a

,CASA PIEPER

Canelonis á italiana - Põe-se
em uma vasilha . 125 gr.
de farinha de trigo (5 co

lheres) tres ovos e uma

pitada de sal Vai-se mis
turando devagar meio litro
de leite fervido, frio; dei
xando descançar uma ho
ra Depois põe-se no fogo
uma frigideira pequena un

tada com manteiga quan
dó estiver quente põe-se
duas colheres dessa massa

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

deixando-se espalhar do
tamanho do fundo da fri

gideira, quando estiver as

sada, vira-se do outro la
do. Quando se acaba de
fazer este trabalho com to- A alegria de ver restabe

da a massa, recheia-se ca- lecida minha querida filhinha,
da caneloni com um pica- dita-me o voto de sincera

dinho de carne bem tem- gratidão que neste momento,

perado, enrola-se e arru- espontaneamente taça ao' 1 ei

ma-se em um prato de Je todos os remedias para

forno cobrindo-se com um tosses e bronchites das' CrI

molho grosso de tomates) anças.e queijo ralado. Deixa-se Achava-se ella fortemente

no torno 10 minutos. Po- atacada de tenaz bronchite,
de-se tambem recheiar com tossindo a dar pena, não po
galinha, camarão ou pre- dcndo á noite dormir quasi,
sunto quando em boa hora um

"migo aconselhou-me a dar
lbe o PEITORAL DE AN
GICO .pELOTENSE. Fazei-o
e obter rêsultado foram quasi
duas coisas simultaneas. Gra
tissimo a esst' maravilhoso

peitoral, aconselho v ivamen
te aos pais de tamilia a sem

pre ter em casa e usar logo
aos primeiros symptomas de

bronchites, tosses, resfriados,
coqueluche, etc., o PEITO-
RAL DE ANGICO PELO

casa: TENSE.

•

Para seu olmoco
�e �ominDo

Cardapío
Canelonis á italiana
Pudim sublime

DlSCRICAO DO PRATO

,

A PRAÇA

Declaração

Emilio Lenz
•

.

Matriz ..

Comunicamos a praça e ao comercio em geral,
que adquirimos a. empresa de rransporres do sr. Ber
to Costa, de ßrusque; e, agora, ja augmentedo o

numero de veículos e reorgarnsados os serviços,
continuamos a explorar a índusrrla de transporte ém
geral, e especialmente a linha pare cargas' e enco

mendas entre Brusque, Ieregué, Joinville e lugares
intermediarios

Esperamos continuar a merecer a mesma con

fiança depositada ao nosso antecessor e oferecemós
nossos prestímos em todos os assuntos ligados ao

ramo de transportes .rodovlarios.

Iaragué, 26 de novembro de 194b

TRANSPORTADORA LTDA.

Rua Presidente Epiraclo Pessoa n. 99

Ieragué .

'·1

fi �rHti�Ho de um Pai
fxtremoso

Nas suas compras
obsequio pedir
Café Mahnke

I
I,
I

Florianopolis
Caixa Postal, 1 e 2

FILIAIS:

=

,

Farmaceuticos _- Fa�rica de Pregos - Estaleiro

Secção de Despachos - Navegação.
- .

Adol:r Hepm. Sehul'tze �
FÂBRICA DE MOVEIS EM GERAL

IDo mais simples ao mais fino acabamento : Endereço telegrafico: &&HO�PCKE"
·

Rua Rio Branco, 964 ,laraguá ·"'."iIo#"IiII'ltÃiiJ"'t_�é"<It�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Reservisla 1 Cumpre o leu deverI preenche ê(

ficha e comparece as feslividades
do teu dia: 16 de Dezembro

a

CORREIO 00 POVO
'Telefone N. 39

.EDITAL do os 'mesmüs serem exa

minados por quem interes
se tiver, á Estrada Nü..l'i,
onde se acham localisaêos
ditos bens. E para que
chegue iI notícia ao-conhe
cimento de todos, se pas
sou o presente edital que
será afixado, ás portas do
Forum nü lugar de costu

me, e publicado pelo [or
nal "Correio do Povo",
que se edita nesta cidade.
Dado e passado nesta ci
dade de Jaraguá, aos oito
dias .do mês de dezembro
do ano de mil ncvecentos

e quarenta e três Eu, Ney
Franco, escrivão o subs
crevi. (assinado) Ary Pe
reira Oliveira . ] uiz de Di.
reito. Está conforme o ori

ginal, do que dou fé.

[araguä, 8 de dezembro
de 1943

de
• •

primeira Praç�

marca cüm a forma trian
gular, fazendo frente na

mesmo Estrada. fund .os

com terras de Adolfo Cava
e de outro lado c.om terras
de viuva Ballock, contendo
a area de 75.0uO metros
quadrados, avaliado em

Cr.� 2.500,00. I

2')- Uma casa de en

chamei construida no

mesmo terreno, avaliada
em Cr. 50000. Tütal Cr$
3.000,00, cujos bens cons

tantes dü auto de avalia

ção e auto de penhora de
tolhas dos autos da refe
rida ação executiva, serão
levados em primeira praça
de venda e arrematação
em hasta publica pelo
volor total de Cr$ 3000,00
tres mil 'cruzeiros - Assim,
serão os referidos bens

arrematados, por quem
mais der e maior lance ofe
recer, no dia, hura e lugar
acima mencionados, poden

o escrivão

Ney Franco

AN.o xxv JARAGUÁ

FUN D A D O EM 1919

STA. CATARINA N. 1.202

o Doutor Ary Pereira

Oliveira, Juiz de Direlto da
Comarca de ]araguá, Esta
do de Santa Catarina, Bra
sil, na forma da lei, etc.-

SÁBAD.o, 11 DE DEZEMBR.o DE 1945

Caixa Postal, 19

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

Eu abaixü assinadü,
avisü que nãü me resp.on
sabilisarei pür qualquer de- Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com

bitü que minha' familia fi-I gulamemento, até a vespera do sorteio _ Tarquinio Setti - fiscal federal

zer. Türnü publicü ainda Affonso de O. Santos - diretor.pr�prietário
que nã .o haverá venda d .o s :liiii;iiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiii_

bens sem .o meu' cúnsen-
'

•

timent.o.
--------------------------------------------------------------- .-1 _

fiNIVERSfiRIOS Honorato Tomelin
TEN. ORlON A. PLATT
A data de 6 do corrente Para dedicar-se exclusi-

marcou o aniversario do

I
vamente a d i r e ç ã o da

sr. Tenente Orlon Augusto "A Nação". brilhante orgão
Platt, distinto oficial da da imprensa por ele funda

Força Policial, comissiona- do em Blurnenau, deixou

do como Delegado Especial a direção do "Correio do

de Policia neste municipio Povo" o sr. Honorato To-

Aü aniversariante, que melin.
como autoridade tem gran- Por muitos anos, esta

[eado gerais aplausos da folha teve na pessoa desse

população, o "Correio do [ornalista uma orientaçao
Povo", embora tardiarnen- brilhante e digna, que mui

te, junta o seu abraço � to o recomenda.

votos de felicitações aos mui Aü colega Honorato To

tos que recebeu nessa data, melin o nosso abraço de
- Festejaram seus nata- despedida e os votos de

talicios na semana corren- prosperidade na nova ern

te : a 7 o Sr. Francisco A. presa jornalística que diri

Voigt, funcionar!o da firma je.
Breithaupt e Cia : a 8 o j�- IRMÃO DANIEL CELESTINO
vem L.orenü Marcattü, ft-
lhü dü sr

.

Jüãü Marcatt.o SeguIU esta semana pa
industrial nesta praça; ain- ra .o Riü de Janeir.o .o rev

da dia 8 .o sr. Nest.or Luz, Irmãü Daniel Celestinü, di

Agente Fiscal dü Imp.ost.o gn.o diretür d.o Grupü Es

de C.onsurPü nesta cid?de; c.olar Sã.o Luiz desta cida

n.o dia 9 d.o cürrente feste- de

j.ou seu aniversariü a se- Desejam.os a.o cümpeten
nh.ora Dyrce Behring Pia- te educad.or catarinense uma

zera, digna cünsürte do sr. feliz viagem e breve regres

Edgar Piazera, funciünari.o· sc.

dü Tes.ourü d.o Estad.o em

Jaraguil.
Transcorre h.oje .o aniversa
ri.o natalíciü da Exma sra.

Erna Mey Zahler, espüsa dü
sr. Heinz Zahler, alt.o fun
ciünariü da Firma Industria
Cerealista Facci.ola S. A;
aniversariam-se tarn bem
nesta data. a senhorita Ce
cilia Ersching filha d.o sr.

Jüsé Ersching e .o n.ossü

auxiliar Genesi.o Patriciü
da Silva
Dia 13 deflui mais um

natalici.o dü sr. J .oã.o Luciü
da Costa, cümerciante esta
belecidü em ltap.ocusinh.o;
ainda a 13 d.o c.orrente

cümpletarà seu aniversariü
a senhürita Paula Bentin.

Carteiru �e Motoristas
Finda n.o fim dü corren

te mez .o pras.o para a subs

tituiçãü düs certificadüs de
mütüristas pela . Carteira
Naciünal de Habilitaçã.o.

AVISO

Jüão Heiden
Em 26/11/1943

II CLINICA DE .oLH.oS - .oUVID.oS - NARIZ E GARGANTA no ��
!! DR. SAOALLA AMIN �1
II C.oNJUNT.o DE APARELH.oS MODERN.oS, UNIC.o N.oS II
li ESTAD.oS DE SANTA CATARINA E PARANÁ li

jl «RUA GER.oNYM.o C.oELH.o, 42» (ANTlG.o H.oTEL WEIS II
�l _ .Joinville - H
:: ::

-

FAZ SABER a todos os

que o presente edital de

primeira praça, com o pra

�.o de vinte (20) dias virem
ou dele conhecimento ou

interessar possa, que findo
esse prazo, hão de ser ar

rematados p.or quem mais
der e maior lance oferecer,
no dia 11 de janeiro de

1944, . proxirno vindouro,
.os bens penh.orad.os a A

DRIA�O BALLOCK e sua

mulher VICENTINA BAL
LOCK, na ação executiva

que lhes movem Bernardo
Grubba e sua mmlher, a

saber:-
1')- Um terreno sito á

Estrada Nova, nesta co-

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

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

......................... �
.

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::

Esor-itorio : .Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

Residencia : Mal. Deodoro da Fonseca, 815

Grande Empresa Americanópolis
Séde em São Paulo

Rua Senador Feijó n. 205
S'. andar

Diretor-Proprietario
DR. AFFONSO DE O. SANTOS

Agência no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n. 9

2'. andar
Estão prüximas as festas d.o Natal e fim de ano,

ép.oca em que t.odos gostam de presentear a.os

seus entes querid.os.
É sempre (hfic'il a esc.ohla c4e .objet.o util pa-

ra presente, mas, fazend.o uma visita á
l

Casa Hertel
I

encüntrais de tud.o .o que precizais, c.omo sejam
BRINQUEDOS: Bonecas; bibelols; Mascoles; verdadeI

ros mimos. - Gaitinhas de boca e de mão. - Carrinhos;
Aulomoveis; Jogos e passa-tempos; ele. etc.

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

Resultad.o· d.o s.ortei.o realizClc4> 'em 27 de N.ovembr.o de 1943.

Plan.o Magn.o - Mensalidade Cr.$ 5,00
Numerações Premiadas

1°. PREMIO:, 7767 Nos 1': premio 7 6 7 Um imóvel no valor de:
. 3'. premio 4 6 9 Cr.$ 100,000,00
2'. premio 1 2 7 UQ1 imóvel no valor de:

3'. premio 4.6 9 Cr.$ 20.000,00
4'. premio 4 1 5 Um imóvel no valor de: ·113'. premio 4f>9 Cr.$ 10.000,00
5'. premio 4 O 7 lÍm imóvel no valor de:
3'. premio 4'6 9 Cr.$ 5.000,00

Centena 767 Cr.ç 100,00 -

Unidade 7 isenção da mensa Iidade de Novembro prox ..

2°. PREMIO: 2127

54695°. PREMIO: ,

4°. PREMIO: 141 5

,

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

- LOUCAS; CRISTAIS E VIDROS-
5°. PREMIO: 0407

CASA HERTELO sorteio do proximo mes de pezembro realizar-se-á no dia 27, às 16 horas,.
na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940.

•

o re-
unwa deste ramo da praça

Avda. Getuli.o Vargas,' - Esqu. MaL.De.od.oro
- J A R A/G U Á -

I COMERCIAL LTDA.
�.� I �co_ns_u_1I0_r_jU_ri_di_cO_:_�_Ra_.i_Xp:_U_L:_o_�_a_�E_:_E_'I_R�_�_-__ �_u�_�;_!_.o�_i:_ro_:_:'_R�_�_._G._E_M_M_EK_D_OE_R__fER
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E M Advogacia em Geral Escrituração Mercantil Imposto sobre a RflDda

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, W Cível C.ontabilidade Analises

DOENÇAS DA PÉLE. � C.omercial
Abertura de escritas Administração de pre-

- Eletricidade Médica - 11 e .organisaçã.o de S.o- diüs e c.obranças de

i
Criminal ciedades, 'inclusive as alugueis.

- anonimas.
Inventáriüs Balanços Vendas d8 Im.oveis

C.ontrát.os Peritagens Minutas de Escri_!uras.

t
Infürmações sübre

Defezas Fiscais process.os fiscais, Requeriment.os.

-

Cobranças
imp.ost.os, etc. S egD r os

1€IIªUiM@!I§l�igti@il!!I@I8���@8�@88881!J�l!fi� � R�!!:isto de firmas

'II Naturalizações = Incendio

_
Defezas e .orientaçãü

Patente de rf'lgist.o e Transpürtes
marcas de fabricas

� _n_a_s_1_el_'
s

__tr_a_b_a_lh_i_s_ta_s__ _,___n_o__d_e_p__
.

_I_n_d_u_s_tr_i_a_e__ --"-A__ C_id_e�n_t_e_s_d",,-e__T_r_8_b_aI_h_.oe süciais Comerci.o. Acidentes Pess.oais
\

� J A R A G U Á - Rua Marechal De.od.or.o, 23 - STA. CATARINA

'W (Residencia d.o Sur. J.osé Emmendüerfer)

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- RAIOS X-4-

Diretor Médico do Hospital .. São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

INSTITUTO ROCHA LOURES
Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,

nariz e garganta
Dispõe de aparelhos os mais mordernos para exame

de' sua especialidade.
Richlib. Rúa do Principe. Fone, 1H. JOINVILLE

�
�
� A Firma JA�SSEN & elA., avisa

� aos seus freguezes e amigos que transfe

� riu seu escritório do numero 184 para o

� 66B da Avenida Getúlio V�rgas, onde,

'4. com prazer, estará á sua disposição.
� - Atende pelo telefóne N. 41 -

t :;","',,,,,,,"',,,,,"'''''''''='''''=''''"'="'''''''"''''''"'''=,"'''''''''),

i IEJrID}C§!@
�
�
�
�

Á Praça

FERRARIA

Fábricaçã.o de Ferramentas Agricülas:

SeUAS ROTATIVAS PAR.A ARADOS
,

Rua Marechal De.od.oro da F.onseca, 183

J A R A G U. ,Á
�.�:::::::: ::: ::::: ::: ::::::::: :: :::::::::: :::: :::::::: ::::::: ::::: ::: :::: ::::: :::::: :::::: ::: ::::::::: ::::::: ::::: ::: ::::�.:

'tt-y,�O V1RGl:,,_.J �OA � '7

O�WETZEt INDUSTRIAL
JOINVIllE "Virgem EspeaiaIidade"

LAVANDO-SE COM O SABÃO

.

da elA.'WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

ECONOMISA-SE TEMPO E DINHEIRO.
,

r

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


