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Em meio as turbações porque passa o II
11 mundo" moderno, na hora presente, em que !l
H - a sêde de sangue e a fome de destruição ii
H assólam os mares e os continentes, semean- ii
ii do o luto e a miseria á manchelas pelos Ia- ii
�l res inocentes; onde as lagrimas das mães e H
11 das irmãs, a aflição das noivas e das espõ- ii
ii sas, os soluços dos oríãos e das víuvas, res- H
li sôam como sinistra sinfonia de morte � de ii
ii dôr em que o negrôr dos combates, os ge- 11
H midos e lamentos dos feridos e a agonia 'dos n
li naúfragos se confunde com a imagem da 11
H propria desolação, os povos veêm p3;ss3;r n
li uma data, que por seu transcendental sigm- ii
ii ficado, deveria ser festiva. H
H .

A efeméride quemarca o aparecimento ii
li d'Aquele que pregou o "Amai-vos uns aos ii
�� outros" foi esquecida pelos desvairados pro- :i
H vocadores da discordia entre as nações. ii
li Ha quatro anos que o Natal de Je�us 11
H é festejado pelo trôar incessante dos canhoes ii
1i e pelos bombardeios aereos, abafando com ii
ii seu horridos sons as sublimes melodias de ;;

l! canções entôadas por vozes inocentes.
I ii "Noite Feliz" foi substituida pelo ribom-
ii bar das metralhas.
H Consola-nos, entretanto, a esperança ::

H de que um fim proximo ponha termo á ca- �:
11 lamida&e, e que tornemos a ouvír tranquí-: n
ii lamente "Noite Feliz". :
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Vida Econômica
gional. Esta se viu, em

verdade, atingida, com

intensidade maior, em

certos setores industriais
empós do esgotamento
das reservas de matérias
primas dantes buscadas
a mercados europeus ou

norte-americanos. E ma

térias-primas, cujos for
necimetos se vêm dificul
tados, e que se não re

novam, salvo de longe
em longe,· ante o .deces
so da importação e do
comércio maritimo. Me-
rece, evidenciado, aqui Diretor da R. V. P.-5. c.

especialmente, o que cia o estado deploravel var a efeito uma serie
ocorre á indústria de fia- em que se achava a Re- de construções de grande
ção e tecelagem, á de de Viação Paraná-Santa vulto, que abaixo desta
laticinios e salchicharia, Catarina, com suas linhas camos, entre as quaes
á de madeira, para não abandonadas pela falta está a nossa magestosa
registar outras, de menor de conservação, seu ma- estação. .

importância econômica, terial rodante reduzido É sempre agradável ao
ou sem expressão na a montões de ferro ve- jornalista, na sua labuta
atualidade: a primeira, lho nas oficinas, quem diária, destacar os valô
pela ausência de agulhas conhecia a miseravel e res que honram e orgu
e de soda cáustica, utili- aflita situação d.� milha- lham a administração pú
zada esta, Irremovível- res de empregados mal blica. Entre esses, avulta
mente, na mercerização pagos e com vencimen- a personalidade invulgar
dos fios de algodão, a se- tos em atraso de 6 a 8 do ilustre Coronel Dur-

!___.._.___.._."""'""�gunda, face á ínexístên- mezes, não pode deixar val Britto e Silva, perten- S d
-

cia da folha de Flandres, de reconhecer o acerto cente a arma de enge- au açao
donde a impossibilidade do governo em entregar nharia do glorioso Exér- �
do enlatamento da man-I sua administração a mí- cito Nacional. Nasceu em � revf�a. g. PioE;��tteiga, das carnes, da ba- litares honestos e opero- Aracaju, estado de Ser-

ínha; a terceira, pela di- sos como o foram os que gipe, em 20 de Abril de tas, recebemos a

ficuldade de substítuíção passaram e se encontram 1895. Ingressou no Cole- saudação seguinte
das serras existentes, pois atualmente na direção gio Militar do Rio em � que muito nos honra: � fi novo estação ôe Jaraguá
que iguais só se encon- desta estrada de ferro .. 1908. Passou, para a Es- .� Nas vesperas do � quilometros de linha te- Macadamisação da estra-

trialização. Dada assim a

r
tram na Inglaterra' e na Se em tempos passa- cola Militar, onde depois � Natal e da entrada � legraííca. - Aquisição da de acésso ao pátio da

sua variedade, poude en- 'América do Norte. dos houve qualquer des- de um curso brilhante, � do Ano Novo felicito � de 4 locomotivas novas estação de Herval. -

frentar, com agruras me- Supridas, essas índús- crença na capacidade i recebeu a estrela de as-

�
de coração a Em- tipo "MIKADO". - Ins- Construção da estação

nos profundas, as vicissi- trias, do material que administrativa de um mí- I pirante em 2 de Abril de .preea do «Correio talação de fabrica de pre- "CeI. Tiburcio Cavalcan-
tudes da atual situação lhes é básico, a produ- litar nos diversos ramos 1917. Seguem-se assim do Povo» pelos me- gos de linha e tirefonds. ti" entre Rio Caçador e

internacional, oferecen- ção, ora em declinio, re- dá administração publica as suas promoções, todas � Ihoramentos que con- - Aquisição de maqui- I Rio das Antas.
do-lhes resistência capaz tomará o curso ascensio- e especialmente civil, o por merecimento, o que � tinuamente introduz

.

nas e ferramentas para Edificação de um depó-
de evitar a desagregação nal, e em expressão quan- caso da Rede de Viação singularisa ainda mais a nesse jornal.

�
os depositos de locomo- sito de locomotivas, mo-

do organismo econômico. titativa maior que a ma- Paraná-Santa Catarina e sua extraordinaria car- E' grandernente no- tiva de Mafra, Ponta Gros- dííícação no traçado do
Se a economia catari- xima dos anos antece- dezenas desses pelo Bra- reira: 2. Tenente, em 20 tavel que, apezar das sa e União. - Aquisição triangulo de reversão e

nense experimentou, de- dentes, tanto mais que o sil aíóra, vieram demons- de Fevereiro de 1918; 1. dificuldades dos tem- de trilhos de 37,20 kg pa- construção de dois des-
feito, neste quadriênio da consumo nacional cada trar a Ialsa suposição de Tenente, em 13 de Junho

pos, ela o mantenha ra as linhas São Francis- vios e reabastecimento
guerra, comoções brus- vez mais se amplia e au- que somente os civis tí- de 1919; Capitão, em 7 num feitio esplendldo, co e Paraná. --'- Incorpo- dáguá. tudo no pátio da
cas, que lhe parecem menta. nham prerogatívas e tino de Setembro de 1922; Ma- melhor do que tantos ração ao tráfego dé 75 estação de Perdizes.-
determinar a inevitabili- De outra parte, porém, para tal fim. jor, em 30 de Abril de

� .congeneres seus de vagões de aço, de 30 to-II Nova estação em Porto
dade de crise duradoura, a economia catarinense O saudoso CeI. Tibur- 1931; Tenente Coronel, maiores títulos. neladas, importados dos de Cima. - Casa para
não resultam elas, toda- sofre, com intensidade cio Cavalcanti assumindo em: 3 de Maio de 1937; e, Faço votos para

Estados Unidos, sendo 30 I agente em Entre-Rios. -
via, de taumas fatais na penetrante, e de igual a a direção da estrada nas finalmente, a Coronel, em

que na nova fase � plataformas e 45 cober- Nova estação em Banha-
capacidade produtiva re- (Continua na ultima pauina) condições de desleixo e 25 de Agosto de . 1942.

esse conceituado pe- � tos. - Desenvolvimento do. - Consolidação do
descredito ja apontadas, Possúe, pelos seus rele-

riodico continue rea� �
do ensino profissional, aterro do

_
canal do Lin-

------------.------- iniciou o "saneamento" vantes serviços á Patria, lizando () seu titulo através da E. P. F. Cél.. guado. - Triangulo de

D Rocha Loures material e funcional, fa- as comendas de Cava-
de ser para JaraO'uá

Tiburcio Cavalcanti, e reversão, em Nova Res-r. .

zendo voltar á essa im- lheiro da Ordem do Me-
o «Correio do po:o». dos cursos de aperfei- tinga. - Casas para mo-

portante rede d� viação rito Militar, e a medalha çoamento, para o pesspal radia de ferroviarios, em
a ordem e o credito, re- do Cincoentenario da Joinville, 20.12.43. de oficinas, criados em Banhado. - Casas para
formando seu usadissimo Proclamação da Repúbli- Pio Freitas I Curitiba e Ponta Grossa. moradia de ferroviarios,
material e moralisando a ca. Exerceu as seguintes Bispo de loinville - Construção· de arma- em Porto Amazonas .

.:_

administração.' comissões: Construção� ..-. �__ I zem em Jaguaraiva. - (Continua na ultima págin8)

�
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Porque se Iundamente
em esteios sólidos e múl
tiplos. na origem e na es

pécie, a produção catari
nense, mercê da exce

lência de fatores meso

lógicos e humanos, cres
ce oontinuadamente, ao
mesmo tempo que traz
ao mercado produtos no
vps, ora extrativos, ora

agrícolas, ora de índus-

Dr. Nereu Ramos

TrabalhoBoneslidade
o Coronel Durival Britto e Silva e as suas notaveis

realisações na Rede de Viação Paraná-Sta. Catarina.
A recente entrega ao Com sua morte prema-

traíego da nova estação tura, veio a direção ás
íerrovíaría em Jaraguá, mãos do CeI. Durival de
nos leva a focalisar um Britto e Silva que, não
dos mais admiraveis e só' lhe continuou a obra
eficientes administrado':- como a ampliou e deu
res que o governo do maior impulso.

-

Presidente Getulio Var- Cercando-se de auxi
gas, por intermedio do liares competentes e ho
sr. Ministro da Viação nestos, entre os quais
General Mendonça Lima, destacamos o Dr. Lineu
colocou a testa de tão do Amaral, chefe do De
importante empresa no partamento da Via Per
Sul do Brasil. manente, conseguiu o no-

'Quem como nós conhe- vo administrador em le-

de quarteis e estabeleci
mentos militares; sub
chefe da comissão de
instalação hídro-eletrica
da Façrica de Piquete �
Çhefe do Serviço de Pro
teção dos Indios; Chefe
de Sécção de Estado Mai
or do Exercito'; Coman
dante do 2. Batalhão Fer
roviario e Chefe da Cons
trução da Ferrovia Rio
Negro á Caxias; parte
cipou recentemente de
uma missão que foi exa
minar na Bolivia, a situa
ção dos serviços da Es
trada de Ferro Brasil
Bolivia; e desde 1940,
exerce, com extraordí
nario destaque as fun
ções de Diretor da Re
de de Viação Paraná
Santa Catarina, onde a'
sua atuação tem sido
verdadeiramente notavel
Publicamos abaixo uma

resenha rapida dos ser

viços ultimamente exe

cutadas, sob a sua ime
diata direção, e que por
si so dispensam maiores
adjetivos e louvores:
Pr o s se g u im e nt o da

construção das linhas
Guarapuava e Barra Bo
nitaRio doPeixe. - Cons
trução da variante de
São João, entre União e

Matos Costa. - - Substí
tuíção de trilhos em vá
rios trêchos das linhas
em tráfego. - Constru-
ção do pátio de União,
que abrange: estação, 4
armazens, deposito de lo
comotivas, oficinas da 5a.
Residência, abrigo de car-
ros, 3 casas residenciais
para chefes de serviços
e 7 grupos de casas qua
druplas para operários,
muros de vedação, abas-:
tecimento dágua, instala
ção de luz e Iorça' etc.
_;_ Instalação de ,7 poten
tes estações de rádio-te-

.

Iegraíícas. - Instalação
de aparelhos "STAFF"
entre Curitiba e Paraná
guá e Curitiba e Antonia,
- Reconstrução de 300

CeI. Durivol Britto e Silva

Oomunica aos seus clientes que está
dando consultas em .. O i n V i II e

do dia' 15 do corrente em diante.

BANDEIRANTES
Quando um nucleo de população é pre

sa de continuada eclosão de todas as suas

forças vivificadoras conjugadas, numa traje
tória ascencional de progresso civilisador,
passa a sentir a necessidade maís do que
natural de dedicar-se, não sómente a acom

panhar e observar o ritmo do seu desenvol
vímento material, sinão de volver-se para
mestéres outros de natureza puramente es

pirituais e culturais.
Verifica-se, assim, a tendencia dos ele

mentos que constituem as suas elites e re

presentam. as suas forças e energias pro
dutoras, para fatos preponderantes, especial
mente de ordem moral, os qàaís originaram
e foram causa desses fenomenos.

As tradições; em consequencía, começam
a ser reavivadas e a, história começa a ser

escrita para que as gerações que se suce

dem, não só guardem a lembrança dos no

mes dos pioneiros do desbravamento dos
nossos invios sertões, desses heróes quasi
que anonimos, sinão para que sirvam êles
de edificantes. exemplos de desprendimento,
trabalho, abnegação e amör à terra.

Jaraguá, à vista da sua ímpressíonante
expansão economica, principia a sentir a

necessidade de reavivar as suas tradições
e de escrever a sua história. Possuidora de
largo cabedal de nomes ilustres, obreiros
desínteressados do seu progresso, está, de
ha muito, carecendo de alguém que, estu
dando o seu fenomeno, venha trazer a pú
blico os Iátos marcantes e as épocas preci
sas em que se processaram ou tiveram ini
cio as admiraveis mutações que observamos.

Os seus desbravadores e construtores
de estradas, os seus verdadeiros colonísa
dores, os seus beneméritos devem ser

conhecidos.
,

.

E aqui os houve, os ha, e com abundancia.
Terra de gente hospitaleira,' bôa e

simples, despida de quaisquer egoismos, de
quaisquer exclusivismos regionalistas,porque
recebe em seu seio acolhedor todos os que
bem intencionados para aqui se trasladam,
Jaraguá possue honrosas tradições e palpi-
tante história.

.

Si em Jourdan teve o seu descobridor,
em, Domingos da Nova e Angelo Piazera os

seus bandeirantes, que como Antonio Rapo
so Tavares e Fernão Dias Paes Lemes, des
bravaram os nossos sertões 'cortando-os de
estradas, os seus verdadeiros colonisadores.

Outros que já se foram, pódem figurar
como heróes nessa galeria. Tambem estão
vivos e continuam a prestar relevantes ser

viços a este torrão generoso, muitos outros
que formam uma falange de nomes honra
dos, os quais, certo, figurarão na historia
de Jaraguá.

Já se disse; algures, ser perigoso es

crever a historia e julgar os homens por
seus proprios contemporaneos, porem, em

que pése esse conselho, grande parte da
história de Jaraguá, já devia estar escrita.

Esta faltando, apenas um historiador.
M. T.

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assalto <3ombinado
Pelo General de Brigada

,

a Buropc
com 840.000 baixas, êsses

5.000.000 de homens, dos exércitos inflingiram as

quais 800.000 caírem nou- seguintes perdas aos

tras frentes; assim o total alemães: na Grécia e hOG
pare e frente russa se Balcans 25.000, em Creta
elevou a mais de 4.200.000. 17.000, na Africa, antes de
No ano passado as per- EI 'Alamein, ,47.000, de
das alemães foram esti- Alamein a Tripoli 54,000,
madas em 1.800.000, ele- Tunlsia 168,000, Sicilia
vando a 6.000.000 o total,31.000. Um total de 322.000
de alemães mortos ou afora as perdas alemãs em

gravemente feridos na trânsito. _

frente russa. Durante todo o período
Desde junho de 1940 o de sua aliança, a Grã

Mediterrâneo tem consti- Bretanha é a Rússia lan
tuido a principal conside- çaram ataques frontals

ração da Orã-Bretanha, complementares,
- acresci

quanto' à direção da qual dos agora da investida de
a Alemanha pudesse ser flanco anglo-americana
atacada. A invasão da no sul da Europa. Ade

Itália, depois de três anos mais, a Grã-Bretanha, com
de luta, é uma esplendida o auxilio .dos Estados

rehabilitação da previ- Unidos, está preparada
dência britâniça. Exerci- pera 'abrir uma quarre
tos estimados em 1.000.000 frente contra a Alemanha,
de homens estão reunidos lançando um ataque fron
na Africa e no Oriente tal por terra como su

Médio, e, em adição à plemento á ofensiva eco

salda da Italia da'guerra, nômica.

H. S. SEWELL - Oomentarista militar

Londres, (Interallado) _ cer a Alemanha para a algodão, 90 por cento de viveres, 250.000 pera as

A seguinte e rápida anã- batalha final numa frente gorduras e 95 por cento indústrias si nt é f i c as,

lise, compilada recente- terrestre. de fosfatos naturais. ôí- 1.500.000 pare transportes,

mente na Grã-Bretanha, Pelo menos dois mí- mulraneamenre, o gover- 2.850.000 para a defesa

mostra como a estrategia Ihões de homens, segun- no britânico pôs em lista antiarea, '250.000 para a

anglo-russa vem se desen- do estimativas não oficiais, negra 14.800 firmas, in- Marinha e pelo menos

volvendo inseparavelrnen- 'foram mobilizados na clusíve 4.587 na Europa, 1,500.000 para suprir as

te no ataque ás bases da Roial Navy e no Cornan- por comerciar com o Eixo. forças em luta. Um total

força militar alemã. do de Bombardeio da Depois, impedindo que a de seis milhões de ho-

Depois da quéda da RAF, para essa ofensiva. Alemanha procurasse ad- rnens, Ésses dados não

França, ficando a Grã- A Grã-Bretanha tem uma qulrir produtos em países incluem os trabalhadores

Bretanha sern uma frente experiência sem rival e' neutros, a Grã-Bretanha recrutados nos paizes
terrestre no Oeste, as u- as operações centra as financiou a United King- ocupados pera o trabalho

nicas forças que poderiam bases. da ferça militar don Comercial Corpora- .forçado. As dificuldades

ser empregadas em ação alemã vêm sendo realiza. tion pera comprar os últí-' imprevistas reduziram o

de ofensiva neste teatro, das com grande habilida- mos suprimentos esrran- total da mão de obra da

eram a RAF e a Marinha de e consideravel êxito. geiros e fechar o bloqueio. reserva da Alemanha, afim

Real. Felizmente pera o 'Primeiro, a máquina de Em segundo lugar, a de que se aumentasse as

mundo, a posição geogra- guerra alemã foi isolada Royal Air Force lançou a forças armadas e os, con

fica da Grã-Bretanha, po- dos suprimentos vitais. ofensiva aérea destinada ringentes de trabalhado

derosa pera a defesa" é Das importações alemãs a arrazar a própria má- res Indusrrlals.

igualmente boa pera as -de fontes de�pocas ante- quina de glllerra da Ale- Devido á disposição de

ações de ofensiva e pos- riores ao começo da manha. sua esquadra e á falta de

sibilita que os ingleses guerra, a Marinha Britâ- A Alemanha foi força- avioes de bombardeio

lancem ataques contra a nica impediu a entrada na da progressivamente a quadri-rnorores, os russos

economia de guerra alemã, Alemanha de oitenta por .dividir um exército de não pudérarn lançar .nma

bombardeando por mar e cento de oleos, 750./0 de trabalhadores, 1,000.000 guerra econômica como

pelo ar, afim de enfraque- cobre, 85°10 de lã, 95,% de para a produção extra de suplemento á carnpanhe

militar contra a Alemanha.
Mas isto foi feito pela
Grã-Bretanha no Oeste,
o que reduziu necessaria
mente a reserva das for
ças alemãs destinadas á
frente oriental. Contra o

ataque alemão, os russos

mobilizaram uma força
estimada em rnais de
3.000 ranks, 3.000 aviões
e 4.000 caminhões milita
res enviados pela Grã
Bretanha. Sabe-se que a

destruição do poderio hu
mano alemão pelos exer

citos russos, tem sido tão
imensa quanto o cancela
mento da mão de obra

germanica pela ofensiva
econômica britânica, As

perdas alemãs em mor

tos e gravemente feridos
apenas, são estimados do

seguinte modo: as perdas
alemãs em todas as fren
tes até 1. de setembro de
1942, são calculadas em

OORRElO DO POVO

A alegria de ver restabe-

Entrai. em
.. /I'gor 'no, dia 10/11

o Doutor Ary Pereira lecida minha querida filhinha,
U V Oliveira, Juiz de Direito 'dita-me o vote de sincera

da comarca de Iaraguä, gratidão que nêst« momento,

Estado de Santa Cararí- espontaneamente taça ao rei

na, Brasil, na forma da Je todos 05' remedias para

Art. 154, Não serão des- § 2°. Quando parte da lei, etc. tosses e bronchites das cri-

contados do periodo aqui- remuneração for paga em anças.

sitlvo do direito a ,férias: utilidades, será -computa- FAZ SABER a todos' Achava-se ella fortemente

a) ausência do ernpre da de acordo com a ano- os que o presente edital atacada de tenaz bronchite,
A F a r m a c i a

do por motivo de aciden- tação da respectiva Car- de segunda praça, com o tossindo a dar pena, não po-
Cruz, de Avaré,

te do trabalho; teira Profissional. prazo de dez días, virem dendo á noite dormir quasi, (S. Paulo) curou

b) a ausência. do em- Art. 141. O pagamento ou dele conhecimento ti- quando em boa hora um
com a «MINAN-

pregado por mirívo de da importancia de que rra- verem ou ínieressar possa, amigo aconselhou-me a dar-
OORA» úlceras

doença atestada por lnstí- ta o artigo anterior será que, findo esse prazo ha lbe o PEITORAL DE AN- que nem o 914 conseguiu curar.

ruição de previdência so- feito até a véspera do dia de sei' arrematado por GICO PELOTENSE. Fazei-o
Dna. Carolina Palhares.de Joinville, curou

cial, excetuada à hipótese em que o empregado de- quem ruais der e " maior e obterrêsultado toram quasi com UMA RÓ 'LATINlfA, umaFERIDA DE

91da alínea d do artigo. an- verá entrar em gozo de lance oferecer, no dia 5 duas coisas simultaneas. Gra- ANOS! Tem havido centenas de curas seme-

terior; fériâs. de janeiro proximo vin- tissimo a ess(' maravilhoso lnantes! !! Adotada em muitos hospitae!'1, ca Eu abaixo assinado,

c) a ausência do em- Parágrafo único. O em- douro, as 10 horas da peitoral, aconsel�lO vivamen-,
sas desaude e dinicas particulares. . Emilio Lenz, declaro por

pregado devidamente

JUS-I
pregado, ao receber a a- manhã, em' frente às por- te aos pais de íamilia a sem- AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira não verdade, as palavras

tificada, ,a critério da ad- lud�dä quantia, dará qui- tas do Edificio do Forum, pre ter em casa e usar logo «PomadaMinancora" nunca existiu a não _ser que proferí contra o Snr.

ministração da empresa; taçao ao empregador da o bem penhorado a Fre- aos primeiros symptomas de em suas latinhas originais' oom o emblema Alberto Koglin em presen-

d) os çiias em que, por I importancia recebida, com derico R. Zacarias, na a- bronchites, tosses, restriados, simbólico acima. Re(:JUsem imitações-! Exijam a ça do Sr. FIscal �

e" Inspe-

conveniencia do emprega- indicação do inicio e do ção executiva fiscal que coqueluche, etc., o, .PEITO- verdadeira MINANOORA em sualatinhaoriginaI. tor de Quarteirão, e que

dor, não tenha havido tra- termo das férias. lhe move a Fazenda Es- RAL DE ANGICO PELO-

'I
REPAH.EM ,BEM AO OOMPRAR I reconheço b mesmo como

balho excetuada a hipote- Ar!. 145. O direito de tadoal, a saber: l'ENSE. É um produto dos Laboratorios «MINAN. homem honesto,

se da alínea a do art. 155. reclamar a concessão das
. Desculpem, mais é ,'mais OORA» de JOINVILLE. Hansa, R�o Paulo 29

Art. 156. As férias serão férias pescreve' em, doi� Um terre!}o Sito nesta, santa das gratidões das ale- iIII ... 1Iii de Setembro de 1945.

concedidas em um só pe- anos, contados da data comarca no distrito de gria,s um pai ver o� seus

H-E d R'
Emilie Lenz

riodo. em que findar a época em ansa, a stra· a ,10 queridos tilhos curados ra-

§ 10. Somente em casos que deviam ser gozadas. Paulo, com as seguintes dicalmentede incomudos e so-

excepcionais serão as fé- Parágrafo único. O em- confrontaçQes: fre.pt� c?m trimentos. '_ Pelotas

rias concedidas em dois pregador que deixar de terras de quem, de �lIrelto,
f d· d" ,Ioão Coimbra Barbosa

Períodos, um dos quais conceder férias ao empre- un o co.m as , e L::eo

E h I t Confirmo este atestado.
não poderá ser inferior a gado que ás mesmas ti- I rsc �el e�, entre erras .

cl
sete dias. ver feito jÚ5 ficará obri· .de LUIZ WIIlwoch e as de, Dr: E. L. FerreIr� e Araujo

§ 2�. Aos menores, de gado a pagar-lhe uma
I
Frederico Zacarias Filho, (Firma reconhecida)

18 anos e as maiores de importancia corresponden- com a area de 220.000 Licença N. 5 I I de 26 de

50 anos de idade, as férias te ao dobro' das férias metros quadrados, avalia- Março de [906.
serão sempre concedidas não concedidas, salv_o se do em cr. $ 5.500,00.

de uma só vez. a recusa fundamentar-se
Deposito geral: I:aboratorio

Art. 157. A concessão em qualquer dispositivo
Cujo bem constante do Peitoral de Angico Pelotense -

auto de avaliaçi]o e edi- Pelotas - Rio G, do Sul
das férias será participa- do presente capitulo. tal de folhas dos autos V d d
da, por escr:to, com a an-

en e-se' em ,to a pa�te.
--------- de referida ação executi-

tecedência, no minirno, de
dESDERTE a BBLIS va, será levado em se

oÚo dias. Dessa participa-' r
-

� gunda praça' de venda e

ção o interessado dará DO SEU flGIOO arrematação e'm hasta pu-
recibo. blica, com o abatimento
Art 1 �9 A e'poca da E Saltará da Cama Disposto liBra Tudo

. u. legal de 20,% sobre o va-

concessão das férias será Seu fígado deve produzir diaria- lor da avaliação, isto e'
a que melhor consulte os :�.�:elrv��������i:if�::ç��s��� pelo valor de cr.$ 2.200,00 EM SENHORIS
interesses do empregador. são digeridos e apodrecem. Os gases (dois. mil e duzentos cru-

' ,

'p
,

f
,. ri, O

I"" Noya tratame,lIto sem Operação
aragra o um",o. s inchamoestômago.Sobrevémapri- 'zeiros). - Assim será o

membros de uma familia, são de ventre. Você sente-seabatido referido bem arrematado ����c�0�2�tSo e:�����1 f��r�e�c���:�::.:�
t b lharem no mes e como que\ e,nvenenado. Tud,� é to com ótimos resultados d. varizes,

que ra a
-

amargo e a' Vida é um martUlo. por quem mais der e mai- que prejudicam a circulação venoso,

mo estabelecl'mentos ou .

I
- -

I f d
Esta medicação, na dose de três colhe

Umaslmp esevacuaçaonaotoca- or ance O erecer', no I'a,
dres

das de chá ao dia, em água açuca.

empresa, terão ir�ito li ráacausa.Nestecaso,asPílulasCarter hora e lucrar acima men- roda, restitue às pernas o seu estodo

f' 'as 'no meAmo são extraordinariamente eficazes.Fa-
er normaT' e a belesa estética, Em id'ntica

gozar en d" I zem correr esse litro de bilis e você c:ionados, podendo mesmo dose debela os, males causados pelos

Periodo se assim o ese
mamilos hemoidários internos e externai,

,
-

sente-se disposto para tudo, São sua- ser examinado' por quem inclusive os que sangram. Não encontran·

jarem e se disto não re- ves e, contudo, especialmente indi- I'nteresse tl'ver, no IUQ'ar' do nas farmácias ou drog_arias, peça dire-

I
. . f bil' l'

� tamente ao depositário, ex, POSTAL 187-4

SU tar pre)UlZO para o ser- cadas para azer a IS correr Ivre- Rio Paulo, no distrito de (um oito·sete quatro) São Paulo,

. mente, Peça as 'Pílulas Cartel'; Não HEMO.YIRTUS (LI'qul'do)ViÇO.
. Hansa, 'onde se acha 10-

aceite outro produto, Pro:ço: Cr, $ 3.00
Art 140. O empregado, � calisado dito bem. E para

em gozo de férias, terá que chegue a noticia ao

direito à remuneração que O Preceito do Dia conhecimento de todos,
perceber quando em ser- se passou o presente edi-

viço. � O excesso prolongado tal que será afixado no

§ 1°. Quando o salário do filmo produz uma into- lugar de costume e publi
for pago por diárias, ho- xicação crônica, que se cado pelo jornal "Correio

ra, tarefa, viagem, comis- manifesta pela irritabili- do Povo", que se edita

são, percentagem ou gra- dade, ",nervosidade", falta nesta cidade. Dado e pas- Jaraguá, 15 de Dezembro

tificação, tormar-se-á por de
. apetite, palpitações, sado nesta cidade de Ja- de 1943

base a média percebida pulso irregular, ataques de raguá, aos quinze dias

no periodQ .::orresponden- fálsa angina do peito, do mês de dezembro de

te ás férias a que tem di- trar.stomos da visão, além mil novecentos e quaren

reito. _/ de outros sintomas. SNES. ta e tres. Eu, Ney Fran-

,24 de Dezembro de 194�
------

Cansol idação das
Leis do Trabal ho

(Cominação)
-

ß firHti�õo de 'um PHi
fxtremoso '

Edital

VIRilES

co, eSCrIvao o subscrevi.

Ass) Ary Pereira Oliveira

Juiz de Direito. - Está con

forme o origi'nal, do que
dou fé.

O escrivão

Ney Franco

É a pomada
ideal OURA TO
DAS AS FERI
'DAS, tanto huma
nas como de ani
mais.

NUNOA EXISTIU
IGUAL

Vende-se.
2 carroças reforçadas,

próprias para transportes

I
de madeíras.

I
Tratar com

Bernardo Karsten

Precisa-se
de Torneiros e

Fundidores

na Industria de

JOSÉ M. MUELLER

Declaração

\

Florianop-olis
Oaixa Postal, 1 e 2

•

r����·��
ICarlos ,Hoepcke s. A�I
I ". . I

I aomereio e' Industria I
I

I
I

I FILIAIS: I
'TUBARÃO!) �RUZ]E1Ult09 LA�]E§9 JOINW1ULiiL]E9!' LAGUNA, BLUMEMA\U ]E §AO FRA\:N�I§(,;O

I
.

·

=

Fazendas - Produtos Químicos e

� Farmacel}ticos -- Fabrica de Pregos - Estaleiro

,
& Secção de Despachos - Navegação, ,
, Endereço telegrafico: ""HOEPCKE" ,
I
._#i4'@#li_I';%Gft##_:à'@�'íi!"�i#i�ii!;.ljii�i!il!;�.

Matriz ·

Ferragens -- Louças
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CORREIO DO POVO - 24 de Dezembro de 1943

•

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�oooooo�oooooo�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�oooooooooooo�oooooooooooooooooooo

I Aos seus Clientes, Amigos e Freguezes, de�ejam
'

I
I Bôas Feslas 1943- 1944 Feliz- Ano Novo I
I

I
# 00

Dr. Ary Pereira Oliveira
ti e i ti r i c

ô

JUiie
Erico Blosíeld e José Peters 00

, 00I Iamílía e familia
e íamílía , J I- -

� Arnaldo Schulz

nJoaquim Piazera
e

� t». Alvaro Baialoa e seriõora
.

Erico Junker , Mario Nicolini
,

familia
� �

e Gabinete Dentario
> -

i<�
. �

� � Irineu Schwarz Arnoldo c. Scômiii e tamilia Julio Maffezzolli

n Empreza "Cine Buhr" e familia e senhora � �

I
I 00

'Henrique Soon
José Generoso Empre2a Frerieel S_ A_ m

�
Caldo de Cana, Bebidas etc. -I
-

00
-

. 00
,

-

00 Alfredo Moser .coifjar Sotuieriõoôl nm e familia
José Gaia e íamílía Julio Pedri e familia

,

"
I

I
-

"

;.
\ Edmundo Spliter - Antonio A. Schmitt

Artur Müller e familia José Emmendoerter e tamilia • e familia e familia

I Bertoldo Neitzel e senhora
I

,

00 Martinho Soares e senhora Bernardo Grubba Jnr. Mariin Siaol e tcunilia
e Senhora

,

I
I Blumenau

,
-

Geraldo Hermann Germano AlthoU �Olaria e Serraria Vva. João Doubrawa
-

MAX l1} icntu:n
e familia

� � Hansa
�

h
�

� �

J. Alfredo Emmendoerfer Fabrico de Bebidos
familia

Osmar Schmitt e senhora Comercial Ltda.

e

� �
.

-

��
Marq-uardi cf Cia. Ney Franco e familia Oscar Meister e familia Carlos Hafermann e familia

�

� I
�

-
-

.., Helio Westphalen Eugenio Siedschlag
q

INDUSTRIA DE CfiLÇfiDOS Hans Wiele e íamllla ec

e família e Iamílla ,

.

� �
I Gosc.{) Irmãos S_A_

.

�
Otto Hilbrecht e familia

João Emmendoerter Telefone, 14=Caixa Postal, 71 �

�
I Hansa

S
... �

.... �

Tipografia MaUezzolli Marcaiio Irmãos t
Emilio da Silva e familia Heinz Teubner �

,� Hansa I
� �

ec
• � �

Cenienario
� �

� Fabrica de Fumos
Jacob Buck e familia Wílhelm Weege e senhora Wolfgang Weege e .senhora \

d

Etâa.
\ ��

� �
�

�
� ;

h
, �

Breiifjaupt cf Cia.
ee

� � Renato Sans e familia Roberto Grandberg e familia Vitor Gaulke e senhora � S
� �

�

�

.cEOPO.cDO SEIDEC •
, I

' �

��
S. Günther e familia Dr. Paulo de Medeiros Rodolfo Tepassé e familia ee

fiRBORI e FLORICULTURfi I-
�c:

Hansa Hansa, .Advogado Bananal n

I
�

t». UJaldemiro Ma2urecoen Tenente Orion A. Platt <5
� Posto Rubini Ltda.

I senõora
Dr. Luiz de Souza e familia

e -
e familia �

..,

I
- �

, ,

Tenente Leonidas C. Herbster'
�

Bar Caiarinense SCfjU12 & Cio. Etâa.
�

I e familia
� �

..,

ee

8 00
I

.

..,
Mario Tavares da Cunha Dr. Priamo F. do Amaral e

José Albus e tamilia Euzebio M. Nunes e familia
..,

� Mello e familia I
. Silva !

I
,

� , Roberto Horst ,�

MUller Cia. Ctäa. João l'1arcaiio tamiliacf I e

I Padaria Corôa I --
..

'"
• I J. MOELLE'R

I
'Rubini Irmãos Ctäa. Ricardo Roeder e familia

....

,.
,

/ I

Rio do Cerro �.

Uva. .Gustavo Gums: 9?od 5fujênl1essler'. II
Hotel Becker

Rio Serro
-

��.

, " .,.tI\ .11.'-1 '-II' J'<tC '1t . ,." -OOOO�OO������OOOOOO�""l " "

�"
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24 de Dezembro de 1943
CORREIO DO POVO

oooooo�oooooo�oooooooooooo�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�ooooooooooooooooooooooooooooOOOO�

� -

· -

00

00
.

Guilf)erme 'RaqUn.2 e tatnilia Farmacía Nova
.

Emerich Ruisam
,

Francisco F. Fischer
'

=
I

�
m Bernardo Meyer & Cia. Edu�rdo Kellermann e familia Hotel Jaraguá Geraldo A. Marquardt Leop?ldo Reiner e familia fi
00

'

�
OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000

JARAGUÁ DO SUL

Santa Catarina

fn�. Juluurafico "Wfffi f"
Telefone N. 17 HOTEL -JARAGUÁ

w. Weege &' eiB. Ltda.
15 amplos e confortaveis quartos

ßsseio e Dronli�HO - BEB IDAS � Ótima cOlin�o
BANHOS QUENTES E FRIOS ACEITA PFNS'IONISTAS

AGUA CORRENTE FORNECE MARMITAS,

Importação - Exportação
Industria de Laticinios. - Fabrica de Banha.

Carnes e seus derivados.

Dispõe de TROLE próprio para os srs. hospedes e viajantes

JARAGUA Rua Mal. Deodoro, 587 Telefone, 15

E'RWINO 'REINliO.cV
P R O PR I E T A R I O

•

.

Completo sortimento de:

Casemiras,
Sêdas,

Brins,
Algodões,
Bijouterias

Etc., etc.

Compra e venda

de prodqtos coloniais.

Negócio de se,cos
,

e molhados - Ferros e

artigos para construção.
VIDRAÇAS

todos os tamanhos.

���1M����1MM�:�
�
Posto RUBINI Lida.
OfiCINA fORO AUTORIZADA R. Mal. Deodoro,.158

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
I Oombustivel e Accessoríos

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio
Nas suas compras dê preferencia aos' produtos

garantidos com a marca

" ,,��\\*II���//'-

'tr:'ili'
.
Si v_ S. necessitar de um concerto no seu, Oaminhão,

� ou automóvel. procure esta Oficina bem aparelhada,

� que será atendido por hábeis profissionais em mecânica,

Dß e elétromecânica
.

�.��.�������

A�������������������������������������A����������������������������������Â

ií--,
v

--:- ----------------ií

II
, '

II Indusírícr Cerealis.ta Facciolla S. A. II
l'

li

II
"

I, Jaragu\á do Sul' - Telefone, 43 - Santa Catarina II

I( Matr:iz:
II

II Ru�:a:a ��:UNI�86 ENGENHO DE ARROZ A:ANGA;l�il:��n���::ais II
II

'relefones, 2·9151 e 34740
RIO DE JANEIRO "

II
Caixa Postal; 3481

En�ereço telegrafico:
" f A C C I O L L A

" II
II, .

·

II
II

,
Compra qualquer quanbdade de arroz em casca.

'

II
� - ------

----�----==----------�------------------- -
---

-------�
v�

._",._. _.. �.._, ._.�
._" ,--. ._.

._,:-.:-.: .._.. "_,,, ._. v

I
A.� .._.

��....",....,._,�.,,_,�....,�.,,_,

.,,_,.--....,A.

,

ií----------------------------�u ·······R��·��;;;··li��·���fi··�··���·ß·���·······

rj�iio p;dri'll Banco Indústria e.Comércio I! :::'c:::."u",uomho
Irene contratouÓcasamento

I III de Santa Catarina S.A. II Gerfjard IJoeder

I '

. /Caoivetes III Agência de Jaraguá II
,

IRENE.

-I Fabrica de e
' all _

deseja a Iodos os seus c1ienles e amigos II'l GERH•••

III "'C telarí iii n
BOAS FESTf.S e um feliz e próspero ANO NOVO. n �

noiyos
.

� . u e arla � n Jl : Jaraguá, 25 ele àezembro ele 1943 .•

...

.:c

II
I

.

II
.

I m
'

,

:
:

I �uo Mui. Oeo�oro - Prolonuamento m����ra�l�m�r�tn� · Is Autori�de. dur.n- m�hores votos de FeHz .

III .laraguã S. Catarina �I H UlIlI li I u cendo as atenções .dIHpen- res, funcionários em ge- te o corrente ano, aos Natal e de prosperidade

a··· a'
sadas pelos srs Diretores

.

. �
.

i!!i!l!!!ii!!!!l!EElliili!ll -!!iEl!E!l!!!.iiiiii!i5i Os funcionários da Sec- de Grupos Escolares, es- ral. inspectores, zeladores, serviços prestados a esta- no ano pjvindouro.

ção Municipal de Estatís- colas Municipais, Estadu- comerciantes', industriais tistica, formulamos os 1943 - 1944,

.

)-r
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OORREIO DO POVO
24 de Dezembro de 1943

Livros & ·Revistas {?�-Le-n-h-a-::::�1
Boletim do Comercio Exterior- 'PJ"cada

de Segunda Praça
Recebemos o Boletim

n. 7, do Conselho Fede-
O Doutor Ary Pereira

ral do comercio Exterior, de coivara 1a' qualidade Oliveira, Juiz de Direito,

d
. .. - d

.' da Comarca de Iaragué,
uma as ínstítutções o Metro Cubico ou Estado de ôanta Catarina
atual governo, que tem Cal rada - 12 cruzeiros

"'prestado ao .palz os rnais
Brasil, na forma da lei,

...

c- assinalados serviços, de- L h'
etc.

\ MANOEL UNO SEVE-

baixo da presidencia do en a para for- FAZ SABER a todos ,INDUSTRIA DE_ OALQADOS
RINO e L?��?NLÓ�A FE-

�e���ed�a S�a���i:t�r;�,:� no etc..; â: ��;U�d:r;�:��� c��t�
'*"

�

GOSCR IRMAOS S.' A, do';f�ili���eir�, �:�r���:�
tas Vale. prazo de dez días virem, J�RL\GU A - ,.ANTA C"T'''R'1i'.' 1\ d

O numero que temos _ Entrega a doml'cl'll'O _ ou dele conhecimento ti-
Lo' .J L'\ "-, L. '\ L..'... LL \. neste istrito, com vinte

._-------------------------------, e seis anos de idade, nas-

em mão fixa detalhes do verem ou Interesser possa
cido em Iaragué, neste

nosso comercio externo Pedidos pelo Telefone que findo esse prazo, ha O Preeeíte do Dia � t �. 'I
EDITAL N. 1202 Estado, em vinte e qua-

em um ano de guerra.
de ser arrematado por

I

Onj' Q rn J\lj tro de março de mil no-

Dzle' consta que, de N. 79 quem mals der e maior O fumo, alem de inútil, UH Ü U V ALBERT JOSEF BAEU- vecentos e dezesere, filho

agosto de 1942 a setern- :.:........... ::
lance ofereçer, no dia 5 pode favorecer um sem

MLE e ELVIRA BUETT- legitimo de Iosé Lino Se

b d 1945 t
- ::::.' de janeiro proxirno vln-l nú d d t GEN

"'-

ro e , _a expor açao ====:::;:=====
numero e oenças: er e- Artur Müller, Escrivão e Ofi- • verino e Rosa Berti, do-

'bateu o "record", com a

A N T E, S
douro, ás 10,50 horas da rloesclerose, angina de cial do Registo Civil do 1°, Dis- Ele, sulsso, torneiro, vi- rnlciltados e residentes

monumental cifra de 7 manhã, em frente as por- peito, trombo angeite obli- trito da Comarca de Jaraguá, uvo, nasceu em ôuíssa nesre distrito. Ela, soltei-

bilhões 945 milhões e 918 tas do Edificio do Forum terante, etc. SNES. Estado de Santa Catarina, Brasil. em vintre e tres de no-

mil cruzeiros. O saldo da de mandar tazer o seu terno, O bem penhorado a Fre- faz saber que compareceram vembro de mil novecen-
ra, �e P���i.S�ãO do��sti-

exportação sobre a impor- procure as derico Zacarias Filho, na arrematado por quem maís no cartório exibindo os documen- tos e seis, domiciliado e
ca, ormci Ia a e resi en-

tação .foi de dois bilhões "MODAS GUASPARI" ação executiva fiscal que der e maior lance oferecer, tos exigidos pela lei afim de se residente neste distrito em
te nesre distrito, com, de-

.

d
. Intormações com o agente Ih F d E no dia, hora e lugar supra

habilitarem para casar-se: 'H d f Ih I
zeseís anos de idade, nas-

e meio e cruzeiros, sen-
e move a azeri a s-

ansa, sen o i o egitl- cida neste distrito em oi-

do ii exportação de gene- Francisco
F. Fischer' tadoal, a saber: mencionados, podendo o EDITAL N. 1201 mo de Adolf Baeumle e lo de agosto de mil nove-

ros alirnenttcios de 46,5,% Rua Mal. Deodoro, '210 Um terreno sito no lu- mesmo ser examinado", de Meinrade Beaumle. centos e vinte e sete, fi-

e a de materlas primes de - J araguá - 'gar denominado Rio Pau- por quem -interesse tiver, SALOMÃO KLEINE e Ela, brasileira, solreíra, lha natural de lzidoro Fe'

34%.
"========== lo no distrito de Hansa n? l�gar' Rio Paulo, no I. MARIA SCHWINSKY domestica, nasceu em- Ja- lisbino e Joaquina Borges,

Dos' Estados Unidos É uma publicação in- n�sta comarca, com a� distrlro de Hansa, onde raguä em quatro de ouru- domiciliados e residentes

, importamos 55°/0 e ex- teressante, que transpor- seguintes confrontações: se acha locallsado dito Ele, brasileiro, solteiro, bro de mil novecentos e neste distrito.
'

portamos 48,6% e pare ta os panoramas das di-] frente nas terras de quem bem. E pera que chegue lavrador, nasceu em Iara- vinte e dois, domiciliada Hansa, 11 de dezembro

a Inglaterra foram 12,40% versas atividades publicas de direito, fundos com a noticia ao conhecimento guá em vinte e um de e residente neste distrito

e recebemos 6%, A Ar- de São Paulo tanto na terras de Leo Erschweiler de todos, se passou o novembro de mil novecen- e R' d L d f'
de 1945

,

.
. .

m lO a uz, sen o 1- I

Apresentaram os doeu-

gentina o movimento foi parre hlsrorlca e flnancel- entre as de Guilherme

I pr.esente
edirel que será tos e vinte e dOIS, dornl lha legitima de Augusto .' .

.

respetivamente de 10 e ra, como na estarlstica. Schalinski e as de Frede- afixado no lugar de cos- ciliado e 'residente neste Buettgen e de Maria Buett- wen_tos exigidos pela lei,

18%. Publicações Argentinas - Da rico R. Zacarias, com a turne, e publicado I pelo disrriro em Francisco de

Igen.'
SI �Igue� souber de al-

O quarto lugar ocupa a capital portenha recebe- area total de 95.000 me- jornal «Correio do Povo», Paula, sendo filho legiti- Iaragué, 14 de dezembro I
gum Irpedtrr�entlo. oponha-

União Sul Africana, fre- bemos o Boletim do Mi- rros quadrados, avaliado que se edita nesta cidade'. mo de João Kleine e de de 1945
' .l ? na orma a er

gues que adquirimos de- nisterio do Exterior e a em Cr$ 2.000,00. Dado e passado, nesta cí- Esmeraldina J. Kleine. E para 'que chegue ao conhe-
Lavro o presente para

pois do inicio da atual revista "Informaciones cujo bem constante do dél�e. de Jarag�á, aos quin-
cimento de todos mandei o pré- ser afixado no logar do

Argentinas". auto de avaliação e edital ze días do mes de dezem- Ela, brasileira, solteira, sente ediüd que será publicado costume.

guerr!}.
lavradora, nasceu em Jara- pela imprensa e em cartório onde WALDEMAR LUZ

Nos proximos numeros Ambas as publicações de folhas dos autos da bro de mil novecentos e
guá em quatro de setem-,

será afixado durante 15 dias. Escrivão

iremos focalizando outros destin'am-se a informes referida ação executiva, quarenta e três, Eu,Ney. Si alguem souber de algum

di,ldos dessa util publica- para o exterior dos diver- será leVíado em segunda Franco, escrivão o subs- b�o de m". novece.nt.o.s e impedimento; acuse-o para os
==========

ção. sos setores administra- praça de venda e arrema- crevi. (lIss.) Ary Pereira vlOte e dOIS, domiCIlIada fins legais. C Ih·
São Paulo - "São Paulo tivos. tação em hasta publica, Oliveira, Juiz de Direito. e resident.e neste distrito

'

ARTUR MÜLLER Escrivão ava elro
,

E' f
.

I em FranCISco de Pc;tula,
'

de ,hontern, de hoje � de ,A revista, impressão com o abatimento legal sta con orme o _origlOa, sendo filha legitima' de
-------

amanhã", é o 'faciculo n. impecavel, traz panOramas de 20,% sobre o valor da do que d,ou fé, ROn1lanC8S

16, do Boletim do Depar- e artigos que resaltam a avaliação, isto é, pelo va- Jaragu'a, 15 de dezem- José Schwinsky e de Va-

b d 194'%.
leria Schwinsky.

tamento de Imprensa e beleza e detalham as ati- lor de Cr$ 1.600,00 - mil ro.; e u.
._.

Propaganda do progres- vidades daquela' Republi- e seiscentos cruzeiros -. '

O escrlvao Jaraguá, 15 de dezembro

sista estado, paulista. ca Irmã. Assim será o referido bem Ney Franco de 1943.

Edital ,
Registro Civil
WALDEMAR LUZ, 'ofí

cial do Registo Civil do

Distrito de Hansa. Muni

I cipio de jaraguá, faz saber

que pretendem casar.

EDITAL N. 729

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

"MOn AS GUASPABI"
Coleeão das Senhorinhas Francisco F. Fischer
Volume Cr$ 6,00 Rua Mal Deodoro, 2 lO,

Recebeu Tipografia Avenida - Iaraguá -

Comércio e Industria

!lORDAn 5. A. •

�Matriz: Joinville s. Catarina

Endere�o Telegráfico: «lnOU5» ,. aaixa P. 75
,.

Filiais: Mafra, Canoinhas, Jaraguá do Sul (Santa Catarina)
Rio Negro e, São Màteus (Paraná)

Erva
•
Male em Gr�nde Escala

Chá de lIIate «I·.DUS»

Seccos e Molhados - Por atacado

,Expo'rtação de Produtos do País

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O' Correio Esportivo"
Espetacular triunfo �a A. A. Brasil sôbre a S. D. America 9-2
Píazera e Etn grandes figuras - Expulsos de campo Girola .

e Níels- Boa arbitragem - Venceram· os rubros na preliminar
Existia a cisma que o de Guilherme Schwanke, Amaurí, foi sem duvida

Arnerlca não encontraria diminuindo o "placard" uma figura ímpar no gra

graudes dificuldades. em pare 5 a 2. Daí por dlan- medo, bem ajudado por

I
vencer a A. A. Brasil, e, te porêrn, num espaço de José e Nunes, Arí e Ber

na semana rranséta, a di- 20 minutos o Brasil mar- ninho formaram uma zaga
retoria do "alvi-rubro" de- cou mals seis tentos, per- esplendide e Arno nos 25

liberou oferecer uma taça, manecendo o arco, guar- minutos finais foi mero

pare ser disparada em uma necido por Arno invito. aesisrênte, na fase inicial

série de jogos, pelo gene- O America se arriscou teve algum trabalho.
ralizado sistema de "me á lutar abertamente pelo No America apenas Leo
I hor das três". Contando objetiv? atacãnte, queren- poldo, incançavel, trabe
com o concurso de Mahn- do se Igualar ao adversa- Ihou. Altamiro no arco,
ke e Altamiro,

.
que até en- rio. Agrada vêr um qua- esteve fraco e na vanguar

tão vinham defendendo as dro jogar com franqueza da nulo. Mahnke quando
côres. da A.�. Brasil, o e .bôa van,t,ade: porê� do- viu a sUperiO(idade, do
América convldou o seu rmngo, o alví-rubro lan- antagonlste nada mais
rival pera o confronto, que çou-se a luta, desconhe- fez.

'

realisou-se domingo em cen.do as .forç�s do adve:- O arbitro sr. Angelo Sal
seu .gramado. sano, .assrrn vImo-Ia. del ves, teve uma atuação im-
SI bem que nenh�m dos xar a sua defeza. sozinha, parcial e felizmente bastân

cont�ndores pode�la ser P?ra não renunciar a dar re enérgica. A expulsão de

consld�r�do Iavorlto, os VIda ao. seu ataque. Esta Girola e Niels foi acerta
prognosncos, antes da par- gerterosidade lhes custou da
tida, êrarn francamente fa- a amarga derrota. Enfim,

.

voraveis ao America. Mas I cada conjunto tem seu es·
Os quadros: - A. A.

o transcurso da peleja pro- tilo.
" Brasil: - Arno, Berninho

.

t A d do rrl f e Arí, José, Amaurí e Nu-
vou tustarnen e.o contra-I

. oçura o trtun o es-
nes, Lourenço, Nésínho,

rio. Os representantes do boçado, fez o onze alvi-

"elvl-anll", entraram sere- anil "passear" á vontade. Marquardt (Cecy), Etti e

namente no gramado, con- O ataque teve maior Emilio.

senclosos da difícil tarefa preleção por manobrar S. D. America : - AI

que o prélío ia-lhes ofe- com muito ,desembaraço, tami.ro (Aofr?so), Lucinda

recer. E com a mesma se- não fazendo economia de e Gírola, Niels, Mahnke e

renidade e uma disposição tiro. A potência e operosí- Ayroso, (Ballock), Maba,

impressionante, comanda- dade de Etti deram Vida]
Pedro, Amendus, Leopoldo

rarn o embate de começo ao ataque, Emilio limitou- e Eugenio.
ao fim, sem se im portu- se á alimentar o trio com Para o Brasil marcaram,
nar com o edversarío. A belas altas, Cecy propôz- Etti 5, Lourenço 2, Cecy,
torcida ficou "boquí-eber- se á atrair os dois zagueí- Néslnho, Piazera, Mar

ta" quando se precipitou ras contrarias, dando en- quardt. Arnandus consí

a goleada. seja pera que Nézinho ma- gnou os dois tentos do
Na prlrnelre fase o Bra- nobrasse é.vonrade e Lou- America.

sll marcou três tentos con- renço evidênciou-se com Na preliminar, a equipe
tra um do America, e 'na o senso das 'rêdes na pri- secundária do America

parre complementar o "al- meira parte, pera na se- venceu a do Brasil, pela
vi-rubro" chegou a ernee- gunda, . "brincar" com o significativa contagem de

çar. a vitória do grernio médio que lhe marcou. 4 a 2.

-���íg,T��Iik,l;���

Industrias Reunidas Jaraguá S. A.

esclarecimentos pedimos
nossa fabrica em Jaraguá. ,

========:��_�<"YJ�"W'�=.======:����;[JI5:rT""\'J�:vry,��::vr'm�-�J

8 E '8 I DAS
Cervejaria Catarinense

Ouro Pilsen, Oatarinense, Favorita, Sem Rival, Malzbier, Bock.
Porter e outras marcas em 1/2 garrafas.

Refrescos e Xaropes
de fabricação propria: Suco de Laranja, Guaraná, Selecta, Limão,

Framboeza, Abacaxi, Gengibre.

Variadissimo sortimento em

VINHOS LICORES CHAMPÄGNES

Licores da Cia. 'Antartica e Cervejaría Catarinense

Vinhos - (engarrafamento proprio)
Varios tipos de vinho de consumo tinto e liraneo

Vinhos de Laranja finissimos

Engarrafamento original da Fab. E. Mosele & Cia., Caxias
Luiz t=lntunes

" " ""

Champagnes: Michelion . Mosele

,

AGUAS MINERAIS:
São Lourenço . Santa Catarina . Magnesiana

Max Wilhelm
F,ABRICA ,DE BEBIDAS

Jaraguá do Sul Sta, Catarina

--i-

"

de 9?od ,qfujerzuess!er
B RA S I L SANTA CATARINA

.
flurzdação

JARAGUÁ 'DO SUL' •

CAIXA, POSTAL, 15 END. TFLEGRAFICO: «ESSENCIAS»

Codigos: Rud. Mosse, ABC 5 th Edition, BenUey's Complete Phrase Code

\

OxfordFilial: Fabrica MATEX -

F
'

brí "cl _I C�FEINA - ESSENCIAS
a rica. e

1 FE C U L A'S

-

o

Comunicamos aos snrs.

na devida época da

lavradores e interessados que compramos,

safra, toda e qualquer. quantidade de:

TA_GERINA
e

. .

ARARUTA
. I

Para melhores
,

a

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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daEslalulos
,

,

Sociedade "Cruzeiro

d S I" d J ag
, o Doutor Ary Pereira

O U e ar ua Oliveira, Juiz de Direito da
comarca de Jaraguá, Esta-

Su'_1 do de Santa Catarina, Bra-
su, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos. os FAZ SABER a todos os

que o presente edital de que o presente edital de

Denominação, lins e séde da Sociedade primeira praça, com o pra- primeira praça, com o pra
zo de vinte dias virem, ou zo de vinte (20) dias virem

Artigo 1 - A sociedade foi íundada em doze de dele conhecimento tiverem ou dele conhecimento ou

dezembro de 1943, com sede em Itapocuzinho, rnunici- que findo esse prazo, ha interessar possa, que findo

pio de jaraguá, Estado de Santa Catarina, tendo por de ser arrematado por esse prazo, hão de ser ar

fim proporcionar a seus associados recreações licitas quem rnais der e maior rematados por quem maís

e esportes. .

lance oferecer, no proximo der e maior lance oferecer,
,

DA DURAÇÄO E FUNDO SOCIAL
.

dia 4 de janeiro de 1944, no dia 1 L de janeiro de

Artigo 2 - Sua duração será por tempo inde- o bem penhorado a CAR- 1944, proximo vindouro,
terminado e o fundo social será constituído dos imo- LOS FRITZ VOGEL na os bens penhorados a A

veis e moveis que adquirir, joias, mensalidades e do- ação ordinária' que contra DRIANO BALLOCK e sua

Jnativos que receber. ele movem PEDRO BROES mulher VICENTINA BAL-

DA ADMINISTRAÇÄO DA SILVA e SOFIA VI - LOCK, na ação executiva

Artigo 3 - A sociedade sera adrninistrada por uma EIRA EGERT, ás 10 ho que lhes movem Bernardo

diretoria composta de tres membr?s,' sendo um p�es�- �as da manhã, e�..

frente

I Grubba e sua mmlher, a

dente, um secretario e um tesoureiro, que se substituí- as portas do edifício do saber:

rão nos impedimentos e ausencias pela ordem de COO' Forum, e que é o seguinte: 1 ')- Um terreno sito á

locação e serão eleitos anualmente no ultimo domingo 10) U terreno sito nesta
Estrada Nova, nesta co-

do ano em que se findar o mandato, em assembleia 'd' d
m

, M h I
marca com a forma trian-

.
. . CI a e a rua arec a

• geral §pa1ra posE� ftm C?�dvo�ada el 'p�r maroria de votos.
Deodoro da Fonseca, fa- guiar, faEzentdod =: dna

.

- perrnítí a.a ree elç�o_ zendo frente na mesma rua
mesmo s ra a' un os

.

§ 2
..

- Na aássemblela ,de, ellel,çao na qual a. n.?- fundos com terras de Fre-
com terras Ide Adolfo Cava No Almoço que lhe foi

va diretoria tomar posse, sera e eita uma cornrssao
derí B' I I' t

e de outro ado com terras oferecido em Rezende, on-

d tb e if ação das contas
. errco arte J urnor en re

d
.

B II k t do de estão sendo consrruídas
e re§s 3memA

ros para.da vt' n cb '

drni t
. terras de Vergilio Rubinl

e vluvda J705� O,()con etn
.

- o- prest en e ca era a rmnrs rar a so-
d H' K

a area e .1 I me ros as graudes obras da nove

. tal-a I di
.

It' di
.

I t
e as e ennque rause

d d I" d E I M'I' b
.

ciedade e represen a -a l� ":Ia e ex ra-ju reia �en e.
contendo a area de 250. qua ra os, ava Ia o em sco a I irar, o em ar-

§ 4. -- Ao secretario Incumbe fazer. a escritura-
t d d I' Cr.f, 2.5011,00. xador brlrênlco fci sauda-

"

. . . me ros qua ra os ava la-
) U d I G M

er�1 da SOCIedade, exeptuados que se consignarem pn- do' em cr.$ 10.0;'" 00.
2' - ma casa. e en- do pelo geriere óes on-

vativarnente ao tesourelr?, . Cuio bem const�nte do
chamei construída

.

no teiro. No seu dslcurso,» o

§ 5. - Ao tesoureiro cabera a corança digo co-
t ld h

A

t d mesmo terreno, avaltac!a Chefe do Estado Maior

brança e guarda de todos os valores da sociedade, au�. � pe� orf I� au °d e
em Cr. 5CO 00. Total Cr$ do nosso Exército fez uma

efetuar os pagamentos ordenados pelo presidente e es- a�� �aç�o t'do as_ os
;1.000,00, cujos bens cons- referencia oportuna á vida

criturar o livro «caixa» e o .das mensalidades. �i �'i a sre ert Ia adao or-
tantes do auto de avalia- de Winton Churchill assim

§ 6. - Anualmente ou quando a. maioria dos � r .a, er ,

�va enda e ção e auto de penhora de como á passagem do "pre

sacias o exigir a diretoria prestará contas detalhadas pnmelrta eraça eh vten a e
folhas dos autos da refe- rnier" britânico por san-

.

arrema açao em as a pU-'d -

ti
-

dh di t t
de sua gestao. blica I d � FI a açao execu iva, serao urst, eplsó 10 que an o

, DIREITO E DEVERES DOS SOCIOS fl p�)o prcç?
.

e
.

er.a levados em primeira praça influencia iria exercer so-

Artigo 4 - Poderá ser socio todo cidadão bra- 10'�.�0,0 (�ez mllt�Jel�os) de venda e arrematação bre o destino de sua vida

sileiro. maior de dezoito anos, proposto por outro so-
s Im te;as o re en o em

em hasta publica pelo gloriosa. Segundo obser

cio aceito pela diretoria e que tenha pago a respetiva arr�mada o po.r qluem volor total de (' r$ J 0(10,00 vou judiciosamente o ge-
. .

mats er e maior ance
t '1

.

A' I G' Montei A disposição som aviso, com retiradas livres para

joia. fe ec di h ,res rm cruzeiros - sstrn, nera oes on erro, a 'lO!
'

f
o r er no ia ora e,

- quaisquer importancias ..;. o

§ .1. - Os socios terão o direito de requentar I' . serão os referidos bens Inglaterra acaba de mos-

a séde social e tomar parte nas festividades com sua ugdar e iod: s�pra meneio-
arrematados, por quem trar ao mundo que uma

Com avise previo (retiradas diarias até

familia, votar e serem votados para cargos da direto- naç os. p� edn o o mesmo mais der e maior lance ofe- "nação" estará sempre sal-. 1.00(0,00) O

ria uma vês estejam quites com os cofres da socieda- �etr examlt�a o ,por quMem recer, no dia, hora e lugar va enquanto subsistirem Depositas Populares Limitados até 1

, m eresse rver, a rua a-. .

d d
'

I f d mil cruzeiros) d2positos iniciais a

I de e h I D d d F
acona mencIOna os, po en esses nuc eos orma ores O

I

§ 2. _ Os socios sob penas de perda dos di- r c a eo. oro a onse- do os mesmos serem exa- dos comandos sociais, que partir de 20,0 bubsequentes a

reitos sociais dt!verão respeitar estes estatutos, a di- ca, nesta �Idade, .

onde -se minados por quem interes- são as universidades e partir de 15;00 4 %

retoria e determinações aprovadas pelas assembleias aEc.ha IOCaltsadho dIto bem
se tiver, á Estrada Nova, academias das diferentes Prazo fixo de 6 mpses

' 5 %

Para que c egue a no Prazo fixo de 1 al.lO
. 6 %

geraes, devendo portarem-se corretamente no recinto " .

-

onde se acham localisados artes".

saciaI.
tlcta ao conhecImento de ditos bens. E para qUe

. Agradecendo ii homena- Os juros 'são pagos ou capitalizados sem,estralmente

§ 3. - Anualmente na assembleia geral, serão todos. se passou o p�esen- chegue .a noticia ao conhe- gern que lhe foi prestada, A economia é á base da prosperidade
fixados a joia e Inensalid_ades devidas.

te edItai que será aftxado cimento de todos, se· pas sir Noel Cherles salientou Deposite as suas economias no

UISPOSIÇOES OERAES
no lugar de costume. as

sou o presente edital que o serviço que o govêrno BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. '.
Artigo 5 - E obrfgatoria a organisação de fes- por!as do �orum, e outro será afixado, ás portas do prestou ao Brasil, cons-

tejos nas datas nacionais, colaborando, com as autori de. Igudl teor �.ara s:r pu- Forum no lúgar de costu- truindo a escola das Agu. H O R A R I O : - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

dades para esse fim.
bhcad'o pelo CorreIo do me e publicado pelo jor- lhas Negras, núcleo des- Sabados: Das 9 ás 11,00.

Artigo 6 - Os sacias não respondem subsidia- �ovo", que se edita nesta nal' "Correio do Povo", tinado a garantir a sobe-

riamente pelas obrigações sociais.
CIdade

.

Dado e. passado que se edita nesta cidade. rania nacional. Está o mes ...._._.... �...._._...................
��

Artigo 7 - Estes estadutos somente poderão
nesta .cld�de .de Jar�guá. Dado e passado nesta ci- mo levantado na confluen- m' d· ßm lo' r o I'ser modificados por assemblea geral para esse fim ao pnmelro .dla d? mes de dade de Jaraguá, aos oito cia de três grandes Esta- ii I! Ir iii' I: .I

convocada, e com a presença da' metade dos socios dezembrO oe mIl nove- dias do mês de dezembro dos brasileiros, num re

quites, por votação de maioria absol�ta. .

centos e quarenta e. !res. do ano de mit r.�vecentos canto que €l, dessa forma,

. Artigo 8 -_ Somente nas condIções do arhgo Eu, Ney Franc�, escnvao o e quarenta e três Eu, Ney um simbolo. perfeito da

anterior e com menos de doze socios poderá a socie- subs�revI. .(as.slnad.o). Ary Franco, escrivão o subs- unidade nacional. Por sua

dade ser extinta .
P.er�ll a Ohvelra, IUlz de crevi. (assinado) Ary Pe- vez, -bem, próxima à nossa

Artigo 9 - Em caso de dissolução da socieda- dl�e�to. Esta conforme: o reira Oliveira. Juiz de Di Escola Militar, a U�ina de

d os seus bens serão entregues a uma associação de onglnal, ,do que dou fe reito. Está conforme o ori- Volta Redonda dará éÍos

utilidade publica
Jaragua, 1. de dezembro ginal, do que dou fé. cadetes brasileiros uma �lf1\trlTIEmd\ 1ll\IE rrtrrrT 1..\ �§lIJ9 l1rIDA

Artigo 10 - São socjos fundadores os senhores Teo- de 1943. Jaraguá, 8 de dezembro visão ciclópica do futuro �\UJ\L11 lUJBllUJ l1\LlrLUßlw) o

doro Campregher, Domingo Caetano, Ervino Bertol de 1943 do Brasil. como acentuou

Albano Campregher, Eugenio Belomini, Leopoldo Ma- O escrivão com justeza o ilustre em- RlBElRÃO MOLHA

teus e Eduardo Murara.
'

, O escrivão - baixador inglez - (A. N.) -......y�...............�...............�

Artigo 11 - A' diretoria que regerá os destinos Ney Franco Ney Franco

da sociedade até 31 de desembro de 1944, pois e de

um ano o mondado de cada uma, e composta dos se-
--------------------

nhores Eugenio Bolomini, como presidente; Leopoldo
Mateus como tesoureiro e Eduardo Murara, como se

cretario, sendo todos os fundadores e membros da

dit;etoria Brasileiros, lavradores, residentes em Itapo
cusinho.

Jaraguá, 12

EDITALEd ital
-

Um submarino demenos
de Praçaprimeira Esta fotogra

fia, tirada de um

avião do exercito

dos EE. UU. mos
tra o momento

em que uma bom

ba de profundi
dade explode so-

•

bre um submari-
'

no nazista' que
infestava as agu
as do A tlantico
e que foi destrui
do pelos heroicos
aviadores norte
americanos.

DE PR'MEIRA PRAÇA
O Doutor Ary Pereira

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

.
.

(Foto da Inter-Americana)

Banco IndlJstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.SERVIÇO

AO BRASIL
Da imprensa carioca:

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agencia: JARAGUÁ
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N C O»

M atriz: I T A J A Í

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

Peixe. Sã" Francisco, Tubarão e Porto União SUB-AGEN

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

TORlOS EM: Cencordia, Gaspar, Taió t! Urussanga. EM

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

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulas de expor

tação e outras operações d e credito; passes para

as pr-incipais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS

3 %

Compramos de Diversas Qualidadas

"

JARAGUÁ

Vende-se Adol" Herm. Schultze'

Casa
Aluga-se uma sita a

rua Mal. Deodoro, 392,

Informaçõel? . na Tipo·
grafia Avenida.

'

chãos de casa na zona

urbana e sub-urbana.

Informações com

F. Fischer

FABRIOA DE MOVEIS EM GERAL

Do mais simples áo mais fino acabamento

,Rua Marechal Deodoro Rua Rro Branco, 964
N. 210 - jaraguá

.1 araguá
de desembro de 1943

Eugenio Bolomini - Presidente
. Eduardo Murara -- Tesoureiro

Leopoldo Mateus - Secretario

A .PRAÇA lm����g��;;:;;;ª�gg���;��ª:;;;�:;;;§ªª:;:=���:�g��::�::��ª�ª�:�����ª:ª�ª���;�ª�ªª���::�ªª�gª�ª:ª::���'!1
• Codigos:

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

Rua Presidente Epitacio Pessoa n. 99
.

"-
jllraguá

nio
Reconheço verdadeiras as firmas retro de Euge-
Bolomini, EduardQ Murara e de Leopoldp Mateus.

Jaraguá, 14 de Dezembro de 1943

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

O Tabelio

MARIO TAVARES DA CUN A, 'MELLO

CAIXA POSTAL n. 34 TELEFONE' n. 14

Rua Manoel L. Andrade, 41

Comunicamos a praça e ao comercio em géral,
que adquirimos a empresa de transportes do sr. Ber
to Costa, de Brusque, e, agora. ja augmentado o

numero de vefculos- e reorganisados os. serviços,
continuamos a explorar a industria de transporte em

geral, e especialmente a linha para cargas e enéo
mendas entre Brusque, jaraguá, joinville e lugarés
intermediarios.

Esperamos continuar a merecer a mesma con

fiança depositada ao nosso antecessor e oferecemós

nossos prestimos em todos os assuntos ligados ao

ramo de transportes rodoviarios.

'I
I

I

.(
Á Praça REPRE§ENTA�ÕES

A Firma JA:NSSEN & elA" a.visa

aos seus fr.eguezes e amigos que' transfe·
riu seu escritório do numero 184 para o

66B da Avenida'Getúlio Vargas, onde,
cOm prazer, estará á sua disposição,

Atende pelo telefone N. 41

jaraguá, 26 de novembro de 1943

TR'ANSPORTADORA LTDA.

DESPACHOS MARITIMOS E FERROVIARIOS

EMBAR�IDE§

REDESPACHOS

SÃO FRANCISCO DO SUL Sta. Catalina, Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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24 de Dezembro de 1943

Operações
•
•

na

R qllerimentos despact]ados

ASA SANTA BRANe fi
André Martins

.. ,

•

�APA§ DE BORRA�DA PARAI
SENHORAS jß SENHORITAS I

'./ SEDAS, �'A.§EMI.RAS, LINDOS
BRINS, ROUPAS :FEITAS

-- VENDAS POR ATACADO E A VAREJO

•

D I A lõ/12/1943

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SeGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

6.527 Alexandre Haacke - Requer liçença aumentar
---------

mais un pavimento seu predio em construção
á rua CeI. Procopio I Gomes de Oliveira - A O Preceito do Dia
vista da informação, como requer,

6538 - Ernesto Lessmann - Requer licença construção Os cigarros "sem nico-

casa de madeira seu terreno sito à rua Mal. tina" só o são no nome.

Deodoro da Fonseca, fundos" zona rural - Da- A fumaça dos fumos des
do a situação da casa em apreço, só poderá nicotinizados contem ain

ser permitida com pintura externa ou de cons- da 300 a 400 . miligramas
trução mixta

'

de 'nicotina. SNES.

6.540 - Curt Vasel - Requer transferencia para Socie-

dade Iguassú Limitada, terreno com 88570 _

m2 sito a estrada Ribeirão Molha - A vista

da informação, como requer
permetido cerca de arame no centro do perime-

6.541 - João Pedro Alves - Requer baixa para 1944 tro urbano das cidades e vilas.

imposto sua barbearia sita a estrada Itapocú _
6.551 - Paulo Schneider -. Requer baixa impostos, pa-

Idem, idem, idem,
ra 1944, relativos Botequim e salão de seno-

6.542 - Ricardo Mantau - Requer transferencia para
ocker - A vista da informaçao, como requer.

Emilio Siwerdt, terreno com 2113.000 m2 sito 6552 Henrique Schroeder . Requer transferencia pa-

a estrada Ribeirão Javaly - Idem, idem, idem. ra Margarida Toelle sua casa sita á Avenida

6.543 - Herdeiros Thomas Fruet > Requerem vistoria
Getulio Vargas, Hansa - Idem, idem, idem.

e "Habite-se" sua casa n=, 280 sita a rua CeI. 6553 Roberio Gesser· Requer transferencia para

Procopio Gomes de Oliveira - Idem, idem, idem
Otto Langhamér, e -Augusto Eickhoff, terreno

6.544 - Teja Lessmann - Requer licença substituir a
com 647.400 m2 �to a estrada Rio Paulo-

vitrine sua casa sita a rua Mal. Deodoro da Idem, idem, idem

Fonseca, por uma porta e, uma janela. 6.554 - Rodolfo Friedrich - Requer transferencia Qara

Idem, idem, idem.
,

Roberto Seidel terreno com 15.350 m2 sito a

6 545 - �arcizó Ferazza - Requer baixa para 1944,
estrada São João . Idem, idem, idem.

Imposto relativo sua ferraria sita à estrada 6.555 - Augusto Atrath - Requer transferencia para

Retorcida Idem, idem, idem.
. Jose Stengel terrena com 62.500 m2 sito a es-

6.546 - �oberto Ziemann - Requer baixa para 1944 tra.da São João - Idem, idem, idem
.

Imposto relativo sua olaria, sita a estrada Ita- 6556 - Enco Greutzmacher Requer transíerencia seu

pocú - Idem, idem, idem,
nome carro de lavoura adquirido de José dos

6.547 . Erich Siewerdt - Requer transterencia :

para
Santos - Idem, idem, idem.

Walter Stienke, terreno com 104820 m2 sito 6.55l - Ervino Perner - Requer transferencia para Er-

a estrada Rio da Luz - Idem, idem, idem.
vino Seil terreno com 112500 m2 sito a es-

6.548 - Guilherme Winter - Requer baixa para 1944 trada Felipe Schmidt - Idem, idem, 'idem

imposto relativo sua alfaiataria - Idem, idem 6.558 - Osvaldo Erching Requer baixa para 1944

idem
-' imposto relativo negocio de generos alimenti ----------

.

I
6549 João Benjamin Espindola . Requer baixa para

cios· Idem, idem, idem. "Bonus de Guerra"
1944 imposto seu engent.o de assucar sito a 'Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá,

fiLBUN5

Iestrada Ilha da Figueira - Idem, idem, idem. 13 de dezembro de 1943. para fotografias .
SERÃO NO FUTURO

6.550 - Gustavo Rueck_ - R�qtfêr licença construção R c;;:, "

f d
fico

ôortímento Bon u s da Paz"
cerca arame arpa o rente seu terreno a rua

,\
' RENATO SANS

Hercilio Luz, Hansa - Indeferido, por não ser Secretário
Recebeu Tipografia Avenida

.. •
'

FERRAR,IA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á
::

::

,

..::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:

ú::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::'.
::

ii

Informações
\

_

Não se esqueça de procurar em primeiro lugar o Escritorio de

Francisco F_ Fischer

INFORMAÇÕES EM GERAL Requerimentos - Escritu

ração dos livros fiscais e comerciai-s-Prepara processos

para ABONO FAMILIAR

RUA MAReCHAL DBODORO N. 210 - J A R A G U Á

em' Geral

.. ,

\.:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t:::::::::::::::::�::::::::::::::::::::l.:

•
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CORREIO DO POVO
24 de Dezembro de 1943

PREFE-ITURA
Balancete da RECEITA

MUNICIPAL DE JARAGUÁ"
oRç AMENlAR IA, referente ao mês de Novembro de 1943

Códigos

•

o 11 1
o 12 1
o 17 5
o 18 5
o 25 2
o 27 5
o 29 7

.� 21 4
1 22 4
1 25 4

2 01 o
2 02 o

4 12 4

6 12 o
6 16 o
6 20 o
6 21 o
6 25 o

TITULOS
ARRECADAÇÃO

Totql

9.218,60

295,50
528,50
586,80

9.026,50

I 21.602,40
59.123,90
154.171,80
144.572,20
117.641,20
2.611,80
54'955,80

5.808,00
7.898,50

10.517,70

2J.602,40
59'447,90
155.191,50
147.697,90
118.027,20
2.774,10
55.541,60

4.162,00
8.776,10

10.586,70

229,00

Renda
Lançada

Cr. s

OBSERVAÇÕES
Anterior 1 Do Mês

--------�--------------------------------��------�--------�------�--------��--------�-------------------------

I RECEITA ORDINÁRIA Cr. $ Cr. s Cr. s I Cr. s

T R I B U T Ã...R I A

a) IMPOSTOS
Imposto Territorial"

« Predial
« s/ Industrias e Profissões

« de Licença
« s/ ExploraçãoAgrícola e Industrlal

« s] Jogos e Diversões
« adicional

b) TAXAS
Taxas de Expedienre
Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos

Taxas de Flscaliseção e Serviços Diversos
PATRIMONIAL

Renda Imobiliaria
« de Capitais

RECEITA DIVERSAS
Receita de Cemitérios

RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa

Quotas de Flscallseções Diversas

Contribuições Diversas

Multas
Eventuais

9.940,10

7.445,60

1.810,90
4.875,40
2.715,5\0

590.421,50
85.891,20
674.512,70

CONTADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA, 50 DE NOVEMBRO DE 1945.

1.517,60
4.544,90
2.128,50

581.595,00

524,00
1.019�50
5.125,70
586,00
162,50
587,80

554,00
877,80
69,00

229,00

'721,50
•

7.284,50 161,50

22.448,40
60.265,00
156.054,50
104.101,40
118.240,00

461.087,10

Receita
Prevista

19.000,00
56.000,00
138.200,00
159.000,00
113.500,00
2.500,00
35.000,00

2.000,00
6.000,00
7.600,00

SOMA Cr. $ ...

Saldo Disponivel do Exercício de 1942.

Alterado pera rnais renda lançada

Código
Local

..

Alfredo Maser
Contador

200,00
100,00

5.000,00
"

2.000,00
1.500,00
1.200,00
5.000,00
200,00

550.000,00

TITULOS
I

VISTO:

Leonidas C. Herbster
Prefeito

Balancete da DESPESA ORÇAMENTARIA, reíerente ao mês de Novembro de 1943

2.400,00 Idem idem idem
840,00 Idem idem idem

840,00 Idem idem idem

Anterior I· De Mês 1 Total \ Empenhada I Prevista
Ate o Mês

------�--------------------------------------�------�------�------�------�------�------�----------------------

o

o 2

o 20
o 20 1
0'202
o 22
o 22 1
o 25
o 25 1

o .24
o. 24 1
o 4
o 40
040 1
o 4õ
o 45 2

.

_

o 44
044 1
o :44 2
o 44 5
o '44 4
0.44 5
o '7
o 70
o 70 4
o 70 8
o 70 9B
o 75
o 75 2
o 9
o 90
o 90 4
o 90 5
o 90 6
o 94
o 94 1
1
1 o

1 00

1'00 2
1 1
1 10
1 10 1
1 10 4
1 14
1 14 1
1 14 2
1 2
1 20
1 20 5
1 5
1 50
1 50
1 50 4
1 50 5
154
1545

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Governo
PESSOAL FIXO

Subsidio ao' Prefeito
Representação. ao mesmo

MATERIAL PERMANENTE

Aqusição de yeículos, moveis e utensilíos
.

MATERIAL DE CONSUMO

Custeio de veículos e conservação de
.

moveis e

utensillos

Cr. $Cr. $ Cr. s

Despesa Orçalnentari. Créditos O BSE R V A ç Õ E S

EDITAL , .

Cr. $Cr. $ Cr. s

5.500,00
10.800,00

550,00 - 5.850,00' 5.350,00 4.200.00

8;655,90 1.000,00 9.655,90 9.655,90 25.000.,00

Anulado Cr. 7.200' cf. dec.
lei 115. \

.�1�805,40

4.075,40

,4.527,70 26.153,10 27.100,00 20.000,00

MO,OO 4.405,40 4.425,00 5.000,00

15.945,90 SpL pc. saído 1942, anulando
parté dotação o 20.1 e' pc.
exces. arrec. Dec. lei 115

7.riOO,00 750,00 8.250,00 8,250.00 6.600.00 2.400,00 ôupl. pc. saldo 1942 e anu-

lação dotações 5.50.4 e 9.94.6

4.566,00 . 154,00 4.509,0.0 4.500.,00. 4.500,00 Dec. lei 112

252,50 '

«, 508,60
559,80

2.500,00
6000

7.000,00 •

1.600,00
5.500,00

400,00

247,50
4,80·

500,00
515,40
559,80

2.500,00
60,00

7.700,00 6.500,00
1.800,00 . 5.600,00
6.050,00 4.800,00

500,00
515,40
559,80

2.500,00
60,00

500,00
850,00
400,00

5.000,00
100,00

400,00 SI?I. pc. saldo 1942 De.c-lei 115

DESPESAS DIVERSAS

Viagens edrninistrativas ._
. ADMIN{STRAÇAO SUPERIOR

PESSOAL FIXO
Secretário

MATERIAL DE CONSUMO

impressos e material de expediente
DESPESAS DIVERSAS

Serviço postel
« telefônico
« telegráfico

Publicação do expediente .

Assinaturas dos jornais oficiais

SERViÇOS TECNICÖS E ESPECIALIZADOS

Pessoal fixo - .

.

Contador
Almoxarife

Agente municipal de éstatistlca

Material de consumo
Livros e impressos

SERVIÇOS DIVERSOS

Pessoal fixo
Motoristas _ 5 a 5.000,00 e 1 a 2.640,00
Zelador
Auxiliar de el\crita distrital

Despesas diversas
Serviço _de llrnpesa da Prefeitut;_a e Inten�encia
EXAÇAO E FISÇALIZAÇAO FINANCEIRA

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR

Pessoal fixo
Tesoureiro

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO.
Pessoal fixo

Intendente-exator

Quebras ao tesoureiro

Despesas diversas
Percentagem para a cobrança da Divida Ativa

Aquisição de talonarios, livros etc.
_

SERVIÇOS DE FISCALlSAÇAO
Pessoal fixo
Percentagem de fiscallseção

SERViÇOS DIVERSOS'

Pessoal fixo
Fiscais gerais, sendo um de 4.800,00 e um de 5.000,00

Fiscal auxiliar

Segundo fiscal auxiliar

Despesas diversas
Quota do lançamento do írnp, sj lndustrles e Profissões 5.000,00

1 1

116.025,90 15.221,60 129.245,50150.592,00152.980.001 29.725,90

700,00
200,00
550,00

7.700,00
1.800,00
6.050,00

400,00

ôupl. pc. saldo 1942 e enu-

2.100,00 Iação dotações 5.50'04 e 9.94.6
Dec. lei 112.

1.800,00 Idem Idem Idem.

400,00 400,00

9.200,00
5.000,00
2.575,50

608,00

900,00 10.100,00 10.400,00 11.640,00
500,00 5.500,00 5.500,00'. 5.000,00
400,00 2.975,50 2.975,50 5.600,00

600,00 ôupl. pc. saldo 1942 e anula

ção Dotações 5.50.4 e 9.94.6

Dec. lei 112.

608,00 668,00 1 :200,0,0'

6.500,00 650,00 7.150,00 7.'150,00 5.400,00 2.400,00 ôupl. pc. salde 1942 e anu-

lação Dotações 5.50.4 e 9.94.6
Dec. lei 112.

500,00 5.000,00
225,00

4.500,00
.225,00

826,20
1.000,00

5.159,80 227,60

8.150,00
4.000,00
4.000,00

850,00
400,00
400,00

5.000,00
225,00

826,20 826,20
1.000,00

-

1.000,00

5.587,40

9.000,00
4.400,00
4.400,00

5.587,40

9.000,00
4.400,00
4.400,00

6.000,00
270,00

.

1.500,09
1.000,00

4.800,00

7.800,00
5.960,00
5.960,00

continua no proximo número

Concorrencia pública
para fornecimento de
materiais de expediente,
de con sumo e impressos.
De ordem do Sr. Pre

feito Municipal, torno pú
blico que se acha aberta,
nesta Secretaria, pelo
prazo de quinze (15) di
as a contar desta data, a
concorrencia pública pa
ra fornecimento de ma

terial"de expediente, con
sumo e impressos, cons

tante da relação abaixo.
A s propostas deverão

vir em envelopes devida-

.

mente fechados, nos quais
deverão constar '_ Pro

posta para Fornecimento

de Material de Consumo
e Expediente e Impres
sos _ e serão abertas no

dia 15 do corrente mês
ás 10 horas em presença
dos interessados ou seus

representantes legais, re

servado-se a Prefeitura

Municipal o direito de

rejeitar ás q ué não lhe
convier, dando-se, outro
sim, preferencia, em igual
'dade de condições, as im
prezas • ou instituições
sindicalizadas (art. 37 do
decreto-lei n. 1 402, de 5
de Julho de 193�).
As propostas deverão

vir acompa'nhadas do,
uma amostra do papel a

ser empregado nos . li
vros e impressos:
Relação do Matérial:

Prefeitura

1 Livro controle da Tesou
raria c. 50 folhas (100 pa
ginas) 1 livro de imposto
predial c. 25 fls., 1 livro

imposto de licença c. 25

fls., 1 livro imposto de

licença Automoveis c. 60
fls., 1 livro imposto ind .

e profissão c. 25 fls., 1
livro imposto Territorial
c. 20 fls. 1 livro Taxa
de fisco e serv. diversos

C. 15 fls., llivro Registro
chapas de Carros c. 40 fls.

. lntendencia

1 livro imposto de Ticen-:'
ça C. 20 fls.. 1 livro im-'

posto de licença Automo
veis C. 40 fls., 1 livro im-

-'

posto indo e profissão C.

20 fls., 1 livro imposto
predial C. 20 Ils., 1 livro

imposto territorial C. 10 .

fls., 1 livro imposto 1'a-:
xa de fisco e Servo diver
sos C. 15 fls., 1 livro re

gistro chapa de carros C.

20 fls., 10 livros ata C. 50

Ils., 2 livros Caixa c 300
fls., Sinopse 500 Ils., 1000
fls. pagamento (tamanho
pequena), 300 fls. pago

operaries, 6 Litros goma-
,arabica "Atlas", 3 litros
..

tinta preta "Pelikan" - 401

6 Oaixas plumas aço (co
pia), 6 Caixas plumas
(escolar), 6 Duzias lapis
preto "Faber" n. 2-1205
12 Borrachas p. lapis
(tamanho grande), 100
folhas pagamento-tuncio
nario-Prefei tura, 500 fls.

papel- oficio, 100 fls. con

tribuição-montepio, lx80
fls. balancete-receita or

çamentaria, 3x80 fls. ba

lancete despesa-orçarnen
taria, 20 Blócos de comu

nicação, 85 Blócos ·'A'.'
100xl00xl00 Prefeitura

40 Blócos "B" 100xl00x
100 Prefeitura, 35 blócos

.

"A" 100xl00xl00 Irrten

dencia, 15 blócos "B"
100xl00xl00 Intenrlencia.

O interessado deverá

comparecer a esta Pre

feitura, a fim de intei

rar-se dos modelos dos

impressos constantes da

presente concurrencia
Almoxarifado da Pre

feitura Municipal de Ja

raguá. em 1/12/43.
p. Ilmox.rile-JDIO DI SILVAIEYES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

Guerra . Será Encurtado
o

o

. Falando na Camara dos
Comuns, expondo os re

sultados da conferencia
de Teeran, o minisiro
Anthony Eden, titular da
pasta das relações exte
riores da-Grã-Bretanha,
entre outras [cousas de
clarou o seguinte:
Eu gostaria poder re-

•

sumir os resultados ob
tidos na reunião de Tee
rã. Como primeiro resul
tado, a guerra será en

curtada. A estreita coo

peração de todos os nos

sos planos militares con

certada na conferencia,
demonstra claramente

que podemos agir melhor

e que existe uma verda- seu devido eurso, as de-, tos na guerra e se sepa- em prática com toda sua

deira coordenação dos cisões de Teerã se de- raram na paz. Nós últi- experiencia, enquato não

nossos movimentos. Não senrolarão nos campos' mos anosmuitos-membros se tenha disparado o úl

a haviamos tido até agora. de batalha. E isto mesmo da Cámara terão pergun- timo tiro, para semear a

A conferencia de Teerã 'não é tudo, porque avi- tado a si proprios: «Se- contusão, a dúvida e a

estabeleceu os planos pa- toria significa rim fim, é rá que ainda uma vez desconfiança. Este seria

raa terminaçãomais rápí- uma paz que seja dura- acontecerá o mesmo?» o jogo da Alemanha, ob

da da guerra. Tudo está doura. Em mais de uma Certamente, esse seria o jetivando, assim, prepa

agora delineado, as da- ocasião anteriormente os jogo da Alemanha uma rar-se para a próxima
tas estão fixadas e, por aliados têem estado [un- vez mais. E ela o porá guerra.»

o

c o R R E I O O O: p
Está ne ordem do dia

,------------' a participação do, Brasil
DE DEZEMBRO DE 1943 STA. CATARINA - N. 1.203 na guerra. Na ordem do

---------------------- dia não apenas nacional,
•

mas internacional. Os pre-
O"_'''_''_''_''_''__'_''_''_'''_'--'O

._.._.._.._,__,.._,._.._.e t'

I'-�--------- --------1'
pera IVOS pare a remessa

I'
do corpo expedicionário
são atentamente seguidos
e comentados no mundo
inteiro, que vê no apare
cimento da bandeira auri
verde em terras de ultra
mar um fato de real síg
n ificação.
Ainda agora, tivemos

as declarações do sr. Cor
deli Hull a esse respeito.
t.: á sua voz oficial lunta-

/ n se no mesmo dia outra,

___ - ==========0 esta de natureza ,estrita-
ARGEL - O Comité mente particular. E a vos

Francês de Libertação
.

.1 dum -=. maís c.onhecid.os
Nacional afirmou publi- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::".

comenrartstas ínrernacío-

camente que os france- ir················································
.. ·····

"li na is norte-americanos, ve-

;ie;aluJ�r��p�� : i�l������ !::!:.i::.· Wag ne" r Boonekamp
II ���i:���;a���d��fs �cg��

libertação de Indo China. !l witt Mackencie, cuja cro-

H- nica diária não só apare-
ii ' H ce em nurnerosos jornais

deseja aos seus freguezes e H do seu país, como é irra-

consumid,ores um feliz e ii diada pera todos os recan-

prospero H tos do globo e reprodu-

ii
H zida nos jornais autoriza-

AnoNO V O
..

dos.

Pois é nessa crônica, O

9 3
num estudo sobre os pre- Sem que os fumantes

1:.!:.
1 4 1'944 !::�!::i perarivos do assalto final o percebam, o .íumopro-

á «Fortaleza Europeia» de voca-Ihes no organismo
'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�.::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 H i tier, que vamos encqn - uma intoxicação lenta,

trar o seguinte parágrafo: cujas consequências, en
tretanto, são sempre du

«Um dos fatos anime- radouras e, muitas vê
dorss, em meio a esses zes, fatais. SNES.
preparativos para o assal-
to integral a Hitler, ê cons
tituidc pela noticia de que
o Brasil prepara o envio
de uma força expedionária
para combater ao lado dos
outros aliados. Segundo
diz o secretario de Estado
Cordel! HuI!, isso conso-

lidará mais ainda as já Consultorio modernamen
estreitas relações entre os te instalado em carater
Estados Unidos e o ßre-

permanente na cidade de
sil. Blnmenau.
Mais que isso: A par- RUA 15 DE NOVEM

ticipação ativa dess�gran- BRO, 1393.(defronte ao
de país sul-americano de- Hotel Cruzeiro)

- OPERAÇOES NOS HOSPITAIS-

Caixa Postal, 19
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ANO XXV

o MUNDO
EM FOCO

MOSCOU - O orgão o

ficial do exercito russo,
em artigo especial, de
clarou que os soldados
do exercito vermelhos e

os trabalhadores sovieti
cos saudaram calorosa
mente as decisões toma
das na Conferencia de
Teerã.

geiros e numerosos na

vios mercantes niponicos.

Serviço Especial da Inler-Americana
WASHINGTON '- Os a

mericanos fábricaram o

seu 150.000 avião no dia
8 de dezembro,' isto é,
dois anos depois da sua

entrada na guerra.

SYDNEI - No ataque
às Ilhas Marshall as for
ças aéreas navais norte
americanas destruíram 72
aviões nipónicos, afunda
ram dois cruzadores Ii-

LONDRES - A grande
NOVA YORK - O gros- f..,abr.ica de _�anqu�s de

so da esquadra japonesa Stalingrado Ja esta pro

continua refugiada nos
duzindo novamente pode

portos metropolitanos do rosos _carros. de assalto

Japão. No entanto, os I que sao enviados para a

Estados Unidos estão di. !mha. �e f�,ente com a

postos a ir procurar os msc:1çao "resposta de

navios inimigos onde es- Stahngrado .

tes se encontram a-fim-de
obriga-los a aceitar o

combate

LONDRES - Em no

vembro a RAF enviou
rnais de 4.500 bombardei
ros sôbre a Alemanha os

quais despejaram cerca

de 15.000 toneladas de
bombas sôbre o territo
rio do Reich.

WASHINGTON - Em
declarações ao "Army
And Navy Journal" o al
mirante Ingran coman

dante da Quarta Esqua
dra norte-americana, de
clarou que as forças na

vais brasileiras agem com

muita eficiencia na pro
teção da navegação. no

Atlântico Sul.

WASHINGTON - O pro
.
grama de construções do
"Departamento da Ma
rinha prevê a produção
de 80.000 barcaças de in
vasão de todos os tipos,
das quais 25.000 já se

encontram prontas.

LONDRES - Escreve o

"Daily Herald" que o

presidente Roosevelt vi
rá a esta capital antes
da invasão a-fim-de ins
peccionar as tropas nor

te-americanas no teatro
de guerra europeu.

In�ustrio CfRfßlISIß focciollo S. ß.
Cumprimenta desejando a seus amigos

e freguezes um prospero

ANO NOVO

1943 1944
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Pedro Pedroni
e familia

desejam aos seus amigos e

favorecedores
FE.cIZ ANO NOVO

Efeito
Moral

XADREZ-
Tendo terminado o

primeiro turmo do Tor
neio de Xadrez que se

está realizando no Clube
Aimoré, Ioí reiniada a

sua disputa com as pri
meiras partidas do re

turno.
Algumas surpresas ja

se verificaram, como por
exemplo uma derrota do
leader E. Sprung frente
ao segundo colocado L.

Herbster, e duas derro
ta deste frente. ao' até
então terceiro colocado
A. Pereira e Oliveira e

frente ao nono colocado
W. Müller.
Com estas partidas es

tão colocados nos pri
meiros logares os se

guintes amadores da no
bre ciencia de Caissa.
Em primeiro logar com

dois e meio pontos per
didos E. Sprung, e em

segundo logar, empata
dos com quatro pontos
perdidos A. Pereira e

Oliveira e L. Herbster.
Prossegue animado o

torneio, esperando-se
novas surpresas que tor
narão cada vez mais in
teressante a disputa.

Preceito do dia

•

OH. ßHMIHIü IßUflRfS
Especialista em doenças

dos

OLHOS - OUVIDOS -

NARIZ e GARGANTA.

..

José

Calorosa Acolhida
, Á sua chegada
a Washington,
de regresso da
historíca confe
rencia de Moscou,
o Secretario Cor
delI Hull se diri
ge para a Casa
Branca acompa
nhado pelo pre
sidente Roosevelt
e a senhora Hull,
pela destacada
atuação naquele
importante con

clave, onde os

fascistas de todo

golpe, o secretario HuH foi
norte-americano.

(Foto da Inter-Americana]

o mundo receheram tremendo
calorosamente acolhido pelo povo

c'
o

•

e familia

desejam aos seus amigos freguezes, feliz e prospero

t943 ANO NOVO t944

Gerierosc»
o Preceito do dia
Se é rara a manííesta

ção violenta dos efeitos
do fumo, a· intoxicação
crônica dos fumantes é
extremamente frequente.
SNES.

a ASA SANTA BRANe AI
André Martins -

Tecidos das Melhores Fabricas do País

�AU�A§ DE BORRA€CH.A\ F'ARA ISENHORA§ � SENHOR�TA§

verá produzir um grande
efeito moral em todo o

mundo.»

I Eewilt Mackenzie, con

veu repeti-lo, não escre

ver pera o Brasil.
Escreve para o mundo, e

tem que manter perante
um .público mundial a ele
vada reputação que seu

decênios de atividade ior
nalistica Ihe' grangeararn
pois não hesita em afirmar

que nossa atitude reper
cutirá no globo inteiro.
Voz rnais insuspeita e rnaís
autorizada pera afirmá-lo,
não poderíamos desejar.
(A. N.)

I SEDA§9 €CA§ElVI�RA§, L�:NHO§
BR�NS, . ROUPAS lFEITA§

- VENDAS POR ATACADO E A VAREJO -

BLUMEN,AU Rua 15 de Novembro n. 1.051

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

,
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Casas para agente e Che- igual em todos os seto

fe de Depósito, em Jara- res, a maior de quantas
guaíva. - Nova estação crises já sentiu a sua

de Jaraguá, armazem, capacidade produtiva: a

muros e calçamento dos consequente á falta de

passeios. - Casa para transporte.
moradía de ferroviarios, Em virtude de as fer

em Marumbi. - Aquisi- rovias . existentes não

ção de Iítorínas. - Nova atenderem, senão em par

estação em Véu 'de Noi- celas inexpressivas, por-

I va.
- Construção de des- que materialmente pre

vio, estação e casa para carias, ás necessidades

agente, em Pinheiro Pre-. do transporte, construiu

to. - Casas quadruplas se magnifica rêde rodo

para operários em Véu viária, de sorte que se

de Noiva. - Casas para permitisse a livre círcu

operários da turma n. 4, lação, a fácil movimen-

J 'd 16 da Linha Paraná. - Cons- tação das forças' econô-
O desfile .dos reservistas em aragua no ia trução da 1. variante La- micas. A rodovia é o sis-

pa-Rlo Negro entre km. tema circulatório de San-

34,240 e 39,679. - Cons- ta Catarina. Quotizada,
trução da 2a. varÍante I entretauto, a distribuição
Lapa-Rio Negro entrekm. de gasolina coube ao Es-

39,679 e 42,457. - Aqui- tado parcela incrivelmen

sição de 2 locomotivas te pequena, incompativel
da E. F. Araraquara. - com as suas mais primá
Estudos e projéto da va- rias exigências. Aí, o pri
riante Itararé-Joaquim meiro e premente obstá

Murtinho. - Estudos e culo ao desenvolvimento

projéto da 3a. variante da capacidade produtiva
Lapa-Rio Negro. - Estu- do Estado, já cerceada pe

do de uma pequena va- la redução do transporte
riante na Linha São Fran- marítimo.

'

cisco. - Construção de A produção jaz, em

um grandioso prédio pa- grande parte, nas regiões
ra instalação do Depar- em que é produzida: a

tamento da Locomoção, falta de gasolina, como

Serviço Rodoviario e ou- de acessórios de auto

tras repartições, em Cu- móveis não lhe permite
ritiba. - Estudo, projeto o escoamento para os nú

e inicio da Construção cleos consumidores do Es

da Ligação Ferroviária tado, ou para os pontos
Joaquim Murtinho á Fa- de embarque: há, assim

zenda Monte Alegre. - entre outros, os seguintes
Criação de hôrtos ílores- produtos: madeiras, fé

tais com' plantação de culas, cereais, laticinios

eucaliptos. - Construção etc.

de edifícios destinado á Resolvido o problema
parada"DIAMANTE" des- do transporte, com o au

vios e triângulo.-Duas mento da quota dagaso
casas duplas para operá- Iina, do fornecimento de

rios e uma para agente, peças e acessórios de au

em Porto de Cima. - tom6veis, do restabeleci-

Construção de 3 grupos monto da navegação ma

de casas quadruplas e ritima. na medida do pos

uma para feitor, no km. sivel; Santa Catarina po-

31, da la. Residência. - derá cooperar, de manei

Início da construção de ra apreciável, no abaste

vários edificios em Ita- cimento das populações
raré. - Inicio da constru- nacionais, como, a,inda, no

ção de casa de pernoite dos paizes aliados

em Jaguariaiva. - Cons- Em b o r a prejudicada
trução de armazém em grandemente pela defi

Rio Caçador .
....:.... Constru- ciência de transportes,

ção de um imponente Santa Catarina clmseguiu

1
edificio destinado a esta- efetuar, em 1942, a maior

ção de Rio Caçador, que exportação do quinquenio
brevemente seráiniciada. 1938-1042, maior na quan
- Construção de desvios tidade, como no valor.

e estações General Du- Do Relalório do Dr. Nerêu Ramos

tra, General Góes, Itoro- .

ró e Avai, entre São João
_ .

e Rio Uruguái. - Cons- Cure seus males e poupe

5,00 trução de desvios, nova seu bom dinheiro com-

3,60 estação e casa para agen- prando na

Ite, em PInheiro Preto. -

f
·

HGrandes oficinas e depó- a r m a c I a o y a I
sito para locomotiva, em
CuritiOa.

Dío do Reservístc

Como nos anos anteriores constituiu uma de

monstração de alto patriotismo as festividades do

"Dia do Reservista" em nosso municipio.

Milhares de soldados da reserva acorreram

ás determinações das autoridades militares, com

parecendo aos Centros de Recolhimento, e fa

zendo entrega das respectivas 'fichas.

Ás 9 horas, em frente ao predio da Prefei

tura Municipal, com a presença das autoridades,
tiveram inicio as solenidades, sendo içado o Pa

vilhão Nacional quando milhares de vozes entoa

vam o Hino Nacional.

Seguiu-se o compromisso de 108 novos reser

vistas que -receberam os certificados de 3a. cate

goria naquele dia, tendo o sr. Ten. Leonidas C.

Herbster, Prefeito Municipal e Presidente da Jun

ta do Alistamento pronunciado o juramento que

era repetido pelos novos soldados. Logo em se

guida foi lido a parte do Regulamento Militar re

ferente aos deveres dos reservistas, tendo estes

desfilado perante a Bandeira. Puxados por uma

banda de tambores seguiu-se o desfile que per

correu as principais ruas da cidade.

Terminado o destile iniciou-se a entrega das

fichas e recebimento dos vistos nas cadernetas.

Preíeítura Municipal de Jaraguá
COMISSÃO MUNICIPAL DE PREÇOS

Resolução n>. 5

O Presidente da Comissão Municipal de Preços,
em nome da referida Comissão, tendo em viste a

falta dos produtos abaixo, resolve, em carater interino,

introduzir a" seguintes modificações na respectiva
tabela :

Produtos: Varejo
e-s
6,00
6,50
6,00
6,00

nos dias 11 de outubro e 13 de dezembro

de 1943, agradecem com esta a todos quan
tos os consolaram e ajudaram como ver-

O vasto programa ad- de ROBERTO M. HOR8T dadeiros amigos, ornaram com flores os A S. E. Guarany con-

ministrativo do Snr. Cél.
a que dispõe ele maior pequenos tumulos e acompanharam, vida os seus associados

Durival Britto e Silva sortimento na praça e ofe- no seu último caminho. para o baile de São Sll-

abrange várias ó�ras de
rece seus artigos á Agradecem ao Sr. Padre Otto pelo vestre a noite de ....

vul�o em execuçao e em

I prf'Ç\OR vantajosos.
consolo eclesiastico e cumprem tambem 31-12-1943 o qual será

proJéto. agradeêêr aos Srs. Drs. Alvaro Batalha e abrilhantado pelo Jazz

A homenagem que ho- Rua Mal. Deodoro, 30 - JßRAGUA' Waldemiro Mazurechen pelos seus grandes Caramurú de Joinville,

je lhe prestamos, é tri- :::::::::::::::::::::::::::::::,,::::::::::::::::::::::::::: esforços com os quais tentaram salvar os os socios terão entrada

buto de gratidão do po-
---- pequenos doentes. J sómente com a apresen-

vo Jaraguaense, por dando construir a impo- tação do cartão á comis-

quem tão bem lhe sou-I nente estação e oQras au- Jaraguá, 15 de dezembro de 1943. são de porta.

be fazer justiça, man- xiliares. ._I ..I
IIIIIIIÍr# A DIRETORIA

Honestidade e lrB�BI�u Ui�a fclnomicB
(Conlinuacão da ja pagina) (Conlinuacão da 1a. pagina)

sita do sr. CeI. Silvio van

Erven, diretor da revista

Expansão Economica de

Curitiba, o qual viaja em

serviço da publicação que
dirige e. sobre a qual ja
tivemos ocasião de nos

referir no numero passado.

Agradecimenlo - Do sr. Te
nente Orion Augusto Platt
recebemos amável cartão

agradecendo as justas re

ferencias que fizemos por
ocasião- de seu aniversa

rio natalício,

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS 'R

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
�Indut(ltermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-·R.AIOS X-

Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS' A QUALQUER HORA -

��.í§!!§!� @I!1I!I!§IIiiI!_�__@I!l!�_�@-

Banha Quilo
Café moido, puro "

Linguiça "

Toucinho defumado"

Atacado

e-s
5,50
6,00
5,50
5,50

3,20

INSTITUTO ROCHA LOURES

verde, de 1 a.
qualidade -

(colchão, di·
catre, filé,
lomboepos
ta)

CARNE

Sem osso "

Com osso "

verde, de 2a.
qualidade '

(assem de
dentro, . as

sem de gra
xa, peito e

fraldas)
Com OS80 "

de porco,
verde "

}araguá, 20 de dezembro de 1943

ass.) LEONIDAS C. HERBSTER
Presidente

5,00

Cumprimenlos de Bôas Feslas -

Recebemos e muito agra
decemos os cumprimentos
de ßôas Festas e Feliz
Ano Novo que recebemos

dos, seguintes amigos:
T. Ianér & Cia. e Rober
to Renato Funke, de São

-

--.

PauIo; Companh ia Werzel ���!H!�!�E,!!!�!�!!g!�!!!!!!!!!!!!!!���!�!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!g!!!!!!!!!!�!!!!�!!!!!!!!�!!�!!!!!!!!!!!!��!���!!!!�!!!!i!!

Industrial, de Ioinville.

AniversarJos - Completou
a 14 do corrente o seu

1°. aniversario neralic!o, Escritorio: Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

o garoto Jaime-José, filhi-
nho do casal Ten. Or íon
A. PIa n - Da. Ond i na Es-

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::;�::;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

pindola Platt.
. ;

.

Ainda a 14 o jovem guá, acompanhado de sua

Hilario Voigt, exma. farnilia o sr. Major
A 15 o sr. Walter Cer- Rubem Monteiro de Castro

los Hertel, atualmente em brilhante Oficial do Exer
Curitiba; servindo como cito Nacional, servindo no
convocado do Exercito Estado Maior da õa. Re
Nacional. gião Militar.

. t:-- I? a interessante E- -De Blumenau, onde re

ligte filha d� ônr. �ono- side, veio a nossa cidade,
rato Tornelin, ex-diretor acompanhado de sua exma.
desta folha. f '1' DA'

.

A 19
.

I t L I"
rarru Ia o sr. r. rmmio

filhi h °d ga an e e 10
Tavares, abalisado clinico,

I In.o o nosso com-
que se acha hospedado

panheiro de trabalhos, sr. id nela do nosso
Bébe - O lar do nosso

, Id R'
na resi e CI .

H I' W h I
i.eopo o erner. IM' T· d arrugo e 10 esrp a en,

A 20 o sr, Afonso Stahl.
co ega .

ano avares a
gerente do Banco Nacio-

A 21 o snr. Waldemar
Cunha Mello. nal do Comercio nesta

Rau, comerciante neste -Em visita a seu cunha- cidade, acaba de ser en-

munlcipio.
do Dr. Ary Pereira e Oll riquecido com o nascirnen

A 22 o sr. João Schrei veira, esteve em dias da to de uma galante mení

ner, importante indusrriel semana finda em Iaragué, na. A pequena Eloah e

em São Bento. o Sr. Benjamin Jorge, seus dignos proginetores
Ainda a 22 a srta. Onil- competente Coletor Esta- .

t
I R· d T

nossos cumpnrnen os.

da Oliveira.
.

, doa em 10 o esro.

A 23 a sra. Hírondíne
- Tambem passou por Grande Baile de "São Silveslre"

Borges, esposa do snr. Jaraguá, o nQSSO colega I O Clube Aimoré fará

José Boges. de imprensa ônr. Luiz realizar nos salões de sua

Aniversaria-se a 25 a Viana.
.

séde social, dia 31, com

sra. Eugenia Reif, esposa DR. RIBEIRO PONTES
inicio a 21 horas, um gran

do sr. Artur Reif.
dioso baile. comemorando

De regresso da Capital assim condignamente a

Viajanles - Em visita a da Republica, transitou por passagem de ano.

seu cunhado sr, Euseblo Jaraguá, demorando-se en
OBRIGACOES DE GUERRA

Nunes acha se em Iara- tre nós dois dies o ilus-
- u- A coletoria

.

de rendas
federaes convida os

contribuintes a

baixo pare Pagarem as

importancias devidas pela
subscrição compulsoria
das Obrigações de Guerra:
Alvino Meier - Alvino

Koch - Arnoldo Suneit -

Augusto Schlup - Carlos
Hardt - Carlos Hardt
Ernesto Sohn - Frederico
Vierhller-Guilherme Streit
Guilherme Klitzke - Gui
lherme Schmidt - L. BIese
do - Mariana Tavares
Roberto Funke filho -

Teodoro Hansen & Cia. -

Roberto Koch - Germano
Matias - Pedro J. Meurer
Carlos Ristow.

Exclusivamente· para molestias de olhos, ouvidos,
nariz e garganta .

Dispõe de aparelhos os mais mordemos para exame

de sua especialidade.

Ríchlin. Rua do Príncipe. Fope, � 34.
----------------

JOINVIÉLE

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Residenoia : Mal. Decdoro da Fonseca, 815

tre juiz Dr. Ribeiro Pontes,
antigo titular desta Co
marca.

S. S. foi por seus inu

meros amigos e admira
dores aqui radicados, curn
prirnentedissimo, sendo-lhe
oferecido no restauraute

Buhr um lauto jantar ao

qual compareceram des
tacados elementos da so

ciedade local.

Agradeci�ento
-,

1

� �

OSCAR CARLOS OTTO

NAGEL, Senhora e Familia,

penhorados pelos muitos si
nais de Amizade com os

quais foram contemplados
nas horas gráves que tive

ram de sofrer pelo ines

perado falecimento dos
seus inesquecíveis filhos

flNITfi com�32 rnesÄs de idade

U/f1LDEMflR com 4 anos de idade

Baile Social

i�\)�O V/RCt;,) --G".l DA·� i7'
(�WETZEt INDUSTRIAL
JOINVILLE

Espeaialidade"
o SABÃO

Joinvile sr-.ßÃ� 'fIRGfA,
•••

ESPECIALIDADE
da elA. WETZEL INDUSTRIAL

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

(Marca Registrada)

recomenda-se para hospitaes, colegios etc., pela sua qualidade desinfetante.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


