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o 52�
Com o presente numero --:- o quinquagé

simo segundo de uma nova fase - completa
o nosso jornal, um ciclo a mais, em sua longa
existencia, e 'ao que presumimos, correspon
dendo em parte á confiança e fazendo juz á
estima de tantos I"litores.

Surgiu essa fase, em razão da ameaça
que pesava sobre a comuna, do riesapareoí
mento do seu unico orgão de imprensa.

E o desaparecimento ter-se-ia consumado,
não Iôra a atitude resoluta, sem hesitações,
da atual direção ao adquiri-lo, para que con

tinuasse ele a ser, cada vez com maior auto
ridade, uma vóz a interpretar anceios e aspi
rações, a Iormular queixas justas e criticas
honestas, a apresentar sugestões sensatas, a

expor problemas e situações a resolver, a es
clarecer com lealdade duvidas lancadas na

opinião publica, e a manííestar apoio,
.

reco

nhecimento, elogios e aplausos aos que o me
recerem.

-

Nesse atan - que outro não é senão o

de propugnar pelo progresso de Japaguá,
e pelo bem estar de sua população - é que
vem vivendo o «Correio do Povo», e por ele
vêm batalhando, no só desejo de serem uteis
todos os que trabalham na sua feitura.

As queixas, criticas, sujeitões, apelos ou

aplausos, que por ventura tivessem sido ou

vido,s e acatados, se transtormaram nos pre-
• I

mios que representam a compensação daque-
les que não produziram éco, durante este ano
de duras lides.

Seguros estamos, entretanto, de que mui
tos serão ainda lembrados, por sé vir a reco
nhecer a necessidade e os beneficios que
proporcionarão. Outros permanecerão em

completo olvido.
Não nos envaideceremos com a reper

cussão que tiver o nosso trabalho. nem nos
restarão ressentimentos pelas mouquices á
nossa fala, mesmo porque consola-nos a cer

teza, de que os formulamos critíoas, suges-
.

tões, apelos, aplausos, sem uma unica exce

ção, movidos pelo ideal que nos anima o to
dos - o engrandecimento da gleba catarí-
nense.

M. T.

Festival em

dos filhos
beneficio

dos Lazaros
Terá lugar hoje na

·SOCIEDADE DE ATIRADORES

A secção jaraguaense
, da Sociedade de Assis
tencia aos Lazaros e

Defesa contra a Lepra,
levará a efeito hoje, com
inicio as 15 horas e pro
rogado para a noite, no
salão da Sociedade de
Atiradores, um íestlval
beneficiente.

10 de Novembro

PreSidente Getulio Vargas
O dia 10 de novembro, I através do golpe de es- que' ela corresponde ás

desde 1937, entrou para tado de 1937, dando-lhe legitimas aspirações do
o rol das grandes datas uma Nova Constituição. povo brasileiro.
da nação. Ademais, golpeou de- Respeitêmo-la em seus
Veio ele por termo as morte o regime verde preceitos, porque vasa

disenções e antagonís- que, por suas caracte- dos todos, no único pro
mos que partidos polítí- rístícas nasí-tacísta ja- posito do bem estar dos
cos mal orientados pro- mais se poderia coadu- individuos, da harmonia
curavam semear entre nar som os anceios do coletiva e da unidade
nós. nosso povo, sempre aíeí- nacional.
Isto porque, o presí- to á liberdade e a de- Sejam estensivas tam-

dente Vargas, como que mocracia. bem estas manííestações
antevendo possivel ma- E' a nossa Carta Mag- de aprêço do «Correio
sorca intestina no país, na pois, a aniversariante do Povo», a quem nó-la
àquela época, creou o de hoje. I

conferiu tão. sábia, per-
Estado Novo Nacional, Homenageemo-la por- feita e equânime.

traram nos suburbios de
Budapest, onde os com

bates atingiram o auge
da violencia, enquanto
que outras formações
conquistaram Bony e

Cegled, entre os rios
Danubio e Tisa.
No Pacifico as forcas

americanas estão ata
cando o ultimo reduto
japones na ilha Leyte,
Iicando assim senhores
do mais valioso ponto
estrategico no centro
das Filipinas.

Revista Semanal
Reeleito Roseveld

Armadas ao

A guerra - O banquete das Forças
Presidente Vargas - A alímentaçãe

dos expedícíenaríos

Interior
Teve uma exepcional,

repercusão no estran
geiro e dentro do país
o tradicional banquete
oferecido pela forças ar

madas ao Presidente Ge
tulio Vargas e no qual
tomaram parte todos os

oficiais generaes, almi
rantes, brigadeiros do .ar,
chefes de corpos e ser

vicos militares, os mi
nistros de estado e cdr
po diplornatico.

O discurso de sauda
ção foi' feito pelo sr. Ge·
neral Gaspar Dutra, mi
nistro da guerra, tendo
o Presidente Vargas a

gradecido em importan
tissima oração.

-x-

O Tenente Enio Lipo
Verlangiori, do Rio
Grande do Sul, servindo
na FEB, em carta a seu

progenitor assim se

expressa com referen
cia a alímenção das tro
pas em luta:
«A nossa alimentacão

é muito bôa, farta «pa
gam» uma ração em la
tas chamada «ração»,
que é a seguinte: uma

lata contendo batatas,
feijão branco, cebolas,
carne e' outros temperos.
Outra lata tem caíé em

pó ou chocolat=, biscoi
tos e balas .de açucaro
São duas latas dessas
para cada refeição. Já
vê o senhor que sendo
a pior não é ruim. Ra
ramente, porém, nos dão
«ração C». Quase sem

pre a comida é feita na

hora, pois uma cozinha
a gazolina acompanha
minha bateria, com três
cozinheiros. Há uma ou

tra ração, a «ração K».
Esta é bôa. Contém dois
biscoitos, queijo, cigarro,
paté, caíé, fósforo, papel
higienico, sabão, choco
late, açucar, =te, E' raro
porem, cemerraos comi
da que não seja ieítà na

hora.»
Mas adiante, diz o Te-

.

nente Verlangíerí :

«Felizmente, a guerra
se aproxima cada vez

mais do fim. Ainda esta
rei em Berlim com a

minha bateria. E olhe
que isto não está muito
longe. Tenho aprendido
muita coisa, meu pae».
Acrescenta ainda o

missivista que «em toda
posição que ficamos,
senipre há .uma casa de
camponeses e arranja
mos quarto. Trabalha
mos e dormimos sempre
dentro de casa. Os ita
lianos nos oferecem tudo
quanto teem: casa, ra

mas, macarronadas, coe
lhos, galinhas, ovos, vi
nho. Enfim, nos tratam
à palma da mão e nos

chamam de «líberatorí».
Sofreram eles tanto com

as barbaridades alemãs
que agora vivem nos

agradecendo».
-x-

O Instituto do Açucar
e do Alcool deu a, pu
blicidade a seguinte co-

(Cont. na ultima pag.)

Pereira Olíveíra, se des
tina ao Preventorio dos
filhos dos Lazaros em

Santa, Catarina.
Dado tão bélo fim a

que se destina a renda,
é de esperar que a po
pulação :do municipio
concorra com seu valío- -

Exte rio r -x- lonia, o proximo objetivo
so apoio para um com- \

�' aliado
��. llta em todas as

.

Haverá rifas, leilão de pleto exito da festa. Os l\\i�ql(�- ..__Ifil1.os frentes parece estacío-
Mais ao norte, as tro-

prendas e jogo de bolão eleitoYae� vind!s dos Es- naría nos ultimos dias pas inglezas,. depois de
em disputa de valiosos tad?s Unídos .dan como

J
o que é prenuncio d� ocuparem a II�a de Wal-

premios, estando tambem Como em todo o Bra- eleito o Presidente R('- grandes acontecimentos. cheren, consolId.aI.:_am to-
organisado o restaurante sil, tambem nesta cidade seweld, que obteve . . Na Italia as chuvas con-

das as suas posiçoes na
com churrascos, frangos foi solenemente come- 23.131.199 votos contra tinuam a dificultar o I

outra margem do �osa,'assados e bem sortido' morada a data da Cons- 20.227.494 dados a 'I'ho- aliado tendo si Na mesma frente, IStO e

estoque de bebidas. títuíção de 1937. mas Dewey. A eleição ��a���hassad�s diversos na Holanda, as tropas
A noite terá lugar tam- As 8 horas da manhã, -de Roseweid foi motivo canadenses capturaram

bem animada partida reunidos os alunos dos de regosíjo no. mundo ataques nazistas contra
Steenbergen e os. polo-das forças brasileiras eançante, na qual tocará grupos escolares, auto- inteiro, pois veio conso- nezes tomaram Terhey-

o afamado jazz «I a r a», ridades e populares, foi Iflidar a proxima vitoria americanas, ou sejam do
den.

Ih 50. exercito, emquantoo. me 01' conjunto [oín- solenemente cantado o, das forças aliadas. To-
as, forças do 80. exercito Emquanto as forças

víllense. Hino Nacional e hasteá- dos os jornais são una- continuam nos arredores terrestres desentocam os
Na vitrine da Casa 'da a Bandeira no ediíí- nimes em resaltar os be- alemães de suas cassa-

R I d de Forli, especialmenteea, o sr. José Albus, cio da Prefeitura Muni- neíícíos que essa recon- matas e Iortíns, a avia-
tã no da defesa do campoes. ao expostos os pre- cípal. dução ao governo da de aviação dessa co- ção aliada continuam a

mios a serem disputa- . Depois de diversos re- grande nação americana
muna. despejar milhares e mí-

dos, inclusive uma bo- citativos sobre a data, traz ao mundo, não so- lhares de':jbombas sobre
neca, «Bahíana», valioso falou brilhantemente so- mente no que se refere A luta no setor Iran- o territorio alemão, des-
brinde adquirido em Flo- bre o Estado Novo e seu ao proseguimento vito- cez movimenta-se nos truíndo as fabricas e en

ríanopolís, ilustre institituidor Pre- doso da guerra como arredores de Aachen, ja troncamentos ferrovia-
O produto _ da festa, sidente Getulio Vargas, também para a díseus- na Alemanha, onde as rios, tendo sido usados,

que está sendo organi- o sr. Clemenceau do são de uma paz justa e tropas nazistas' atacam em determinadas incur
sada pelas damas [ara- Amaral e Silva, inspetor o evitar de uma nova ferozmente, mas sem re- sões, mais de 2.500
guaenses, tendo a frente do ensino municipal, que luta dentro dos primei- sultado. Esse é o ca- aviões.
a exma. snra. Julieta foi muito aplaudido. ros cem anos. minho que conduz a Co- As tropas russas en-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 2a. pagínaJaraguá do Sul, 11 de Novembro de 1944
-------_

/

"CORRflO �O POUO"
Ave. Getulio Vargas . 350
Telefone N· 39 - C. Postol, 19

JAR4GUA DO SUL
Estado de Santa Catarina
ASSINATURA ANUAL
Cr$ 25,00

DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L L ER

REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

DIR. COMERCIAIS

WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINER

_______ 1

���I�tro �i�11
. Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil do 10. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,
Faz saber que compareceram

no cartório exibindo os documen
tos exigidos' pela lei afim de se
habilitarem para casar-se:

---------
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E UMA DOE'NCA ClJltAVlsSU.A
MUITO PERIGOSA "'ARA. A FA

MíLIA E "ARA Ao ItACA. COMO
UM SOM AUXILIA" NO TRAT��
MJi:NTO DÊSSE caRANDE FLAGELO

U.IE o

A SIFILJS 8!: APRESENTA soe
INÚMEftA. "-ORMAS. TAlS COMO:

REUMATIS".

-ESCRÓFULM'
,
ESPINHU

F'ISTuLU

ÚLCEIt_

I!:CZEMAII

FEltID••

DARTR08

MANCHA.

.. ELIXIR DE NOGUr:m,t\"
CONHECIDO HA 6' ANOS

VENDE-SE EW TODA "'A lO? fE I

EDITAL N. 1.429
de 3-11-44

Willy Erdmann e Her
ta Luiza Thomsem

Ele, brasileiro, lavrador,
solteiro, domiciliado e re

sidente neste distrito, no

lugar Itapocusinho, sendo
filho natural de Elsa Erd
mann. Ela, brasileira. la
vradora, domiciliada e re

sidente neste distrito, no

lugar Irapocusinho. sendo
filha legitima de Henrique
Thornsern e de Luiza J.
Thomsern.

::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PET.DlIIR
IIIRI[DII

COIIRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AfECÇÕES DO

COURO CABELUDO.

Artigos de madeira. --.

Trabalhos finos de aper

feiçoado acabamento, tem

sempre em estoque na

'Casa Real
TÔNj$:� CAPILAR

POR ,EXCELÊNCIA I defronte o Oine Buhr

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

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliadô e

residente neste distrito, no
lugar Tres Rios do Sul,
sendo filho legitimo de
João Diogo Corrêa e de
Francisca Eduarda dos Artur Neumann e

Santos. Ela, brasileira, Clara Roedl
solteira, lavradora, dorni- Ele, solteiro, dentista
ciliada e residente nesre .d omiciliado € resideute
distrito, no lugar Tres em Pirajuí, Estado de S.
Rios do Sul, sendo filha Paulo, com vinte E� cinco
legitima de Francisco anos de idade, nascido
Maas e Mina Maas. em Erechim, no Estado

do Rio Grande do Sul,
em vinte e oito de junho
de mil novecentos e de
zenove, filho legitimo de
Frerlerico Neumann e de
dona Huld a Marta Neu
m ann, domiciliados e re

sidentes neste distrito.
Ela, solteira, de profissão
- domestica, domiciliada e

residente neste distrito,
com vinte e quatro anos

de idade, nascida PI11 Su-
J1UPOSTO TERRITORIAL derode, Alemanha. em

treze de fevereiro -de mil
novecentos fl vinte. filha
legitima d e Johannes
Roedl e Elvina nata

Clans, domiciliados é

residentes em Rio do
Testo, neste Estado.

aTAQUES EPlLtPTlCOS 1"'- Esta Casa oferece a seus amigos e fregue-
OU NERVOSOS ses, Voais floridos - Chitas - Riscados - Brins - Case

NOVO TRA TAM EN TO I miras - Linhos - Tussores - Sedas - Guarda-Chuvas «

o tratamento mais etícez e s.eguro que Chapéus _ Meias - Gravatas - Roupas feitas em gerala medícína tem hoje em día para os .

ataques nervosos ou epilépticos é - por preços verdadei ramente razoáveis.
o que se faz com MARAVAL-solução. '

�s�e poderosounedícamehto, graças à / Vendas somente a dinheiro /
felIz combínação de elementos opoterá-
picos e vegetais de sua fórmula, restitue Especialidade em Artigos para Homens -

em pouco- tempo a saúde, a alegria e o .

sos�êgo aos. doeJ?tes. MARAVAL-so· SEMPRE .mOW1IJ))ADE§
luçao-é verdadeiramente o tratamento
racional e científico dos ataques ner- Mantem sempre em estok tecido popular
vosos e epilépticos.
1'Ião encontrando MARAV.A,,�solução Ch

.-

d b r to Econo'nl·sem mals de 20°1 Ia
-nas Farmácias e Drogarias, escreva ao ,egou a ocaslao e comprar a a -, 70

-

Depositário, Caixa 'PostaI1874, São Paulo. zendo suas compras nesta casa .

.

MA RAVA L R PRES. EPITÁCIO PESSOA, 652 - .TARAGUÁ DO SUL
baixa

EDITAL N. 1.455
de 6-11-44

Deoclecio Corrêa e

Alydia Maas

EDITAL N. 1.427
de 26-10-44

José Scheuer e Ana
Panstein

Ele, brasileiro, solteiro, Francisco Piermann
lavrador, nascido em Ja- e Mar i a Kl e in
raguá do Sul, domiciliado
e residente nesre distrito Ele, solteiro, lavrador,
em Jaraguá' Alto, sendo brasileiro, domiciliado e

filho legitimo dos lavra- residente nesre distrito.
dores Mathlas Scheuer e no lugar Estrada Itapocú,
Maria L. Scheuer. Ela, sendo filho legitimo de
brasileira, solteira, lavra- João Dirmann e de Maria
dora, nascida em Ieraguä Clara Dirmann. Ela. bra- De ordem do Snr. Co
da Sul, domiciliada e re- sileira, solteira, lavradora, letar, torno publico que
sídenre em Jaraguá Alto, domiciliada e residente no decorrer do presente
sendo filha legitima dos neste distrito, no lugar mês de Novembro. pro-

.

lavradores Methias Dans- Estrada Francisco de Pau- cede-se nesta Coletoria,
tein e de· Catharina G. la, sendo filha legitima de a arrecadação do imposto
Danstein.

.

João Klein e de Esmeral- .acirna, relativo ao se

dina J. Klein. gundo semestre do exer

cicio em curso.

EDITAL N. 1.432 Os que deixarem de
de 6-11-44 pagar no praso marca-

Bernardo Gustavo do, poderão satisfazo-lo

Todt e Elsa Bol- no proximo mês deDezern-

duawan
hro com a multa de 20'/.;
findo o qua l serão ex

Ele, brasileiro, solteiro, traidos as respetivas cer

lavrador, domiciliado e tidões de dividas para
residente nesre distrito, no ter lugar a cobrança
.lugar Estrada Itapocusí- executiva.

nho, sendo filho legitimo Coletoria Estadual de
de Theodoro Todt e de Jaraguá do Sul, 1 de
Thereza H. Todt. Ela, Novembro de 1944.
brasileira, solteira, lavra
dora, domiciliada e resi
dente no distrito de Gue
ramirim, no lugar Braço
do Sul, sendo filha legi
tima de Carlos Bolduawan
e Alvina Viebrantz.

EDITAL N. 1.450
de 6-11-44

Gerhard Roeder e

Irene Wendorff

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciaria, domiciliado
e residente neste distrito,
no lugar Rio Cerro, sendo
filho legitimo de Ricardo
Roeder e de, Lina S. Roe·
der. Ela, brasileira. sol
teira. domestica, domici
liada e residente neste

distrito, no lugar Rio
Cerro, sendo filha legiti
ma de Ricardo Wendorff
e Elsa M. Wendorff.

E para que chegue ao conhe
cimento de todos màndeí passar o

presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.

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

fins legais.

EDITAL N. 1.43.1
de 6-11-44

ARTUR MÜLLER, Oficial

Edital

HELEODORO BORGES
Esorivão

Material Escolar
tem sempre em stak

LIVRARIA AVENIDA

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.�.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

PA•• tl Mf>IIA I>nIWH!l�H,a· 11Ft!i(Stl1JlliU�na
MtlIUf1illes' liNl mlm·.�lJj!i�

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos •

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

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas, �

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profundidade.

Artng((})§ lE!etrnc«J)§ ]p)21ra o Rar
Sortimento completo e variado de LtTSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenrierá com presteza a qualquer
pedido de instalação -de luz e força.

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

cial do Registo Civil do
Distrito de Corupá Muni

cipio de Jaraguá do Sul, faz
saberque pretendem casar. muco BIWHNS oferece aos seus fregueses e amigos.

Além dos preços baixos concede-se o desconto de
10% sôbre as compras superiores a cr$ 100,00, du
rante estes � meses. Façam GRANDE ECONOMIA,
em comprar muito, por pouco dinheiro, comprando

na casa

EDITAL N. 804

Érico Bruhns Jaraguó �O Sul
"

RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
HAR.-"R.E@'lIrAURAN'llLE

Refeições á qualquer hora
------ - Banhos quentes e frios - chuveiro .

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA,587
JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA

o ANJU PROTETUR DE :-.EU..; FILHOS É A

lOMBRIGUEIßA MINANCORA

Acresentaram C� doeu
mentes exigidos pela lei,
Si alguem souber de al

gum impedimento oponha
o na forma da lei

Lavro o presente para
ser afixado no logar do
costume.

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

�E�VE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. I, 2, j e 4 .

Proteja a saúde de seus til hos e a sua própria]
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

r ernedios

COrJ1Fre hoje mesmo urna 10MBRIGUEIRA
MINANCORA para o s- u trlhinho.

E um produto des Laboratofios Minancora

WALDEMAR LUZ I

Escrivão
_r J O 1 N V I L L E

o Preceito do Dia
Do ponto de contami

nação, os micróbios da
sífilis (rreponernas) pas
sarn ao sangue que os

leva a todos os recantos
do organismo. SNES.

Economisar ?11'
É fácil... Basta fazer suas compras, somente

depois de certificar-se das vantàgens oferecidas
pela conhecida e popular

Casa Antônio Tobias

���mm��mm��mm����
� Posto RUBIN! Lida. "

OfiCINA fORO AUTORIZADA' R. Mal. Deodoro, 158
Secção de lavagern. Deposito de Lubrificantes,

Oombustivel e Accessorios
Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha pa ra Gasogênio
Si V_ S necessitar de um concerto no seu Caminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bern aparelhada,

� que será atendido por habei.::; profiHsionais em mecânica, �
� e elétromecânica �
�Wlmm��W�}gl����mm��Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Amanhã, dia 12, o São Luiz promoverá um torneio dos seguintes quadros: São Luiz,
Bandeirante, Figueirense e Juvenil de Baependí I

c 0, R R E I O· O O p O y O
Caixa Postal, 19

JARAGUÁ DO SUL -

fUN D AD O E M 1919 Telefone N. 39

Sociedade Esportiva e de Diversões
Tupinambá
TREINO GERAL

o treinador-tecnico, convida todos os jogadores
para amanhã, domingo, entre 7 e 8 horas, compare
cerem em campo, para . um treino geral, afim de
poderem ser escalados os jogadores que formarão o
10. e 2°. quadro desta sociedade.

-------------------------------------------------------------------------------------
ANO XXVI SABADO, 11 DE Novembro DE 1944 - sn CATARINA

Pelo Estado
Na manhã do dia 24

de janeiro do corrente
ano, em Xanxeré, muní
cipio de Chapecó, foram
encontrados' degolados,
em sua residencia, Ce
lestino José do Nasci
mento e sua mulher Ma
ria do Nascimento gran
demente estimados na

quela localidade.
Agora sabe-se haver

sido preso o autor do
hediondo homicidio. Tra
ta-se do menor Vespa
siano Sampaio, de 17
anos de idade, que era

protegido por Celestino,
pois foi este quem aju
dou a criá-lo.
Submetido a ínterro

gatorio, o criminoso con
fessou haver dado um

golpe de machado em

Celestino, e, depois, em
sua companheira, dego
lando-os em seguida. O

--------

objetivo do crime foi o �olte'lros e C�S�dO'Sroubo, tendo o assassino U U uU
levado cerca de setemil
cruzeiros em dinheiro e
um 'revolver, O dinheiro,
ele o escondeu no po
treiro da vitima sendo o
revolver e Cd 6.500,00
apreendidos pela policia.
Antes de .contessar o

crime, Vespasiano acu
sou diversas pessoas
como autoras.

ESPORTES
No dia 5 deste o con

junto do São Luiz. E. C.
excursionou em Corupá.
Enírentou jo forte con-

junto do Independencia _ ,

E. C. e. alcançou uma' Amanha, as 15 horas,
brilhante vítóría de 3a2. terá .lugar uma das mais
Marcaram os pontos, r.enhldas pugnas dos ul-

Helmut Silvio e Ver- tímos tempos, na praça
gundes�

, de e�portes da S. D.

O quadro do São Luiz Acaraí ao enfrentar-se
estava assim constituido: esta c?m o valoroso ad

Longinho, Levinos, Ota- versarI� �eleto E. C. de

cílio Lindolfo Eduardo Guaramírim.
, ,

e Mário; Silvio" Arí, Ver-
gundes, Helmut e Curt.

C ILJb 19Bruno jogou no segun- e
do tempo no lugar de
Lindolfo.
Parabéns aos defen

sores do São Luiz.

Presidente: João Lyra;
��"'!'!"""'!!!"!'!'!!!"!'!'!!!"!'!'!'""'!''!!!''!'!'!!!''!'!'!!!''!'!'!!!''!'!'!!!''!'!!'!!'!!'!!!''!'!'!!!''!'!'!!!''!'!''!!'!!!!'!!!''!'!'!!!''!'!'!!!''!'!�Vice-dito: Dr. Ernesto

Essenfelder 'I'raub; 1. Se �.!,.!:: CLiDNICARDE. °SLHOAS-DouvAIDosL-LNAARIZ EAGAMIWAN1TNA
DO

cretário: Alvacyr Rosa;
2. dito; José Amim Gan- :: I

hem; 1. Tezoureiro; José H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

Dequêch; 2. dito: Willy 1,1 ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

Lemke; Orador: Dr. Lí- H «RUA GER0NYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

vio Feííel . Moreira; Bi- ::

.I' -

-IIbliotécarío : UrDano Tei - iiHiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·iiiii....oiiiiiiii·iiiiniiiiiviiiii·iiiiiiiiieiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixeira da Fonseca; Con-
selho Social: José Atha-

�------------------------,----------------nasio Rosa, Rosalvo de
de Setembro IOliveira, Saturnino Rosa;

Conselho Fiscal: Osmar
Recebemos de Guara- Ribeiro dos Santos, Car-

mmm, datado' de 4 do los R. Eis, Theodoro
corrente, o seguinte oií- Musse.
cio: Sem mais outro, apro-

veito o ensejo para apre
sentar, pelo «Clube 19
de Setembro», protestos
de alta estima e distinta
consideração, subscre
vendo-me,
mui atenciosamente

São Luiz E. C.

Em seu gramado, rea
zou domingo ultimo, o

recém-fundo Clube Tu
pinambá, uma linda tar
de esportiva, proporcio
nando aos seus associa
nos um jogo-treino entre
casados e solteiros.
Embora no 10. tempo

ser a contagem de ° aO,
souberam os casados sa
hir vencedores no 2°.
pelo score de 2 a O.
Pelo que vimos no jogo

de domingo, e pela força
de vontade de seu trei
nador, 'sr. Arnaldo Amo
rim, como. tambem dos
já inumeros, tanto prin
cipiantes como vetera
nos do esporte, que, .

após anos retornam ao Icampo, é de prever-se
para muito breve a

_

-x-
. apresentação deste, nosEm Sao FrancIsco. do gramados de nossa eSul, faleceu repenbna-, demais cidades, enfrenmente o dT' N�rbert? tando fortes adversarios.Caldas, medico ali resi- O treinador-tecnico edente. .' -coníorme anuncio pu-Seu íalecímento deu-se blicado em outro localante-hontem e seu casa- convida todos os joga�mento �stava marcado dores para um treino.

para hoje naquela ci-
geral onde serão esca-dade. lados' os quadros.

-x-
No dia 18 do corrente

será inaugurada a tradi
cíonal Exposição do Flo
res e Artes Domicílíares
de Joinville, certarnen
esse que tanto interesse
desperta na sociedade
daquella cidade e no Es
tado.
A exposição deste ano

promete um brilho es

pecial.

f=h ACOS E AN�MICOS I

Tomem.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I.pre� _ ,.. .:

É UM GERADOR DE SAÚOE:.

outras, as finalidades de
patrocinar reuniões cul
turais, recreativas e de
esportes de salão.
Tambem que hoje, em

Assembléia Geral, assis
tida pelos seus fundado
res, foi eleita a Primeira
Diretoria e que, assim
ficou constituida:

N. 1.249

BAILE §O�IAL

s. D. Acaraí
x

Seleto E. C.

Tenho a grata satisfa
ção de comunicar a V.S.
que, em data de 19 de
setembro deste, foi fun
dado, nesta Vila, um clu
be ao Qual, em home
nagem à sua data, de
fundação, foi dado o no

rne de «Clube 19 de Se
tembro», que terá, entre

Convida-se, outrossim, todos os associados
para o Baile Social que esta sociedade levaré a

efeito, na noite de 25 do corrente, no salão Walde
mar Rau, baile este que será abrilhantado pelo Jazz
do snr. Arno Müller.

Não haverá convite especial. ,

N. B. - Ingresso: Talão do mês de Novembro.

A DlRETORIA

EM JOINVILLE
procure

HOTEL- TROOADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇOES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAy)\T. 185

BLENORRAGIA e males das
, i

VIAS U RI NA RIAS, R I NS E BEXIGA
,

Fiquei logo ��m.... . c4�l1Um tralamenlo poderoso das molestias da� VIas un.'á-

�fi���ALVACYR ROSA rias (ambos os sexos) e das doencc dos Ríns e Be.xl'a, '\
é re lizado eficazmenle pelo OXYL, que por meio de.::;- , :-..

1. Secretario sais exlremamenle solúveis ag. dhetoinenie na uretro,

I'�.Não olende o estômrrqo. auxilia rr extincdo dos corri- /,

______________-.,.-_____ menlos agudos ou crônicos em ambos os sexos, evítcm-»
do todas.as cons quências, como oores nas pernas, tor
nozelos inchados. perda do vigor. r umctismo, ponladas,@i§I!���IiII!!I�_��l?!i8_� 8__ tonteiras, olhos empapuçados, incontinência na urino acidês. crdêncío, per-

Dre Alvaro Batalha _ g-ÉD'I'�O
turbações na bexiga. Não encontrando nas Formécíca e Droganas escreva

.. ao Deposilário, Caixa Postal1874 - São Paulo. MODO DE USAR NA BULA
" QUATRO DRÁGEAS AO DIA

Milho
'F�eijão e

Cebolas Novas

OFEREOE

fn�en�o R ß U lt�u.

Associação Atlética Baepen�i
"
Assembléia Geral Ordinária

Convocação
De ordem do ônr, Presidente, e, atendendo ao

disposto no artigo 240., do capítulo V, dos estatutos
desta associação, venho, por intermédio deste, con
vocar todos' os socios para a assembléia geral ordi
nária, a realísar-se a 21 do corrente, em sua séde
socíel, às 20 horas, pare tratar do seguinte:

1°. - Prestação de contas da diretoria.
2°. - Eleição da nove diretoria.
50. - - Outros assuntos.

JOÃO DE SOUZA
1 0. Secretário

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

lndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- RAIOS.X-

Diretol' Médico do Hospital ';Sio José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

_����.tClIilI��_,._�__���

E

alEUS LUBRifiCANTES
Para todos os fins

Co.... e Ind.

CERMANO STEIN S/A.
JOINVILLE - ,- BLUMENAU

NUNCR EX!STIU IGURL

Edital de Juri
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

F a z S a b e r , aos que 'o presente edital de
Iuri, com o prazo de trinta dlas virem, ou dele co

nhecimento tiverem que, havendo sido designado o
dia 28 de Novembro vindouro, as 11 horas, pare
ter lugar a 4a. sessão ordinária do Tribunal do Iurt,
foram sorteados os seguintes iurados que tem de
servir na referida sessão: -- 1. Arthur ßreithaupt;
2. João Romário Moreira; 5. Romeu Bastos; 4 Er
nesto Lessmann; 5. Walter Hertel; 6. Victor Gaulke;
7 Dionisio Pereira; 8. Emilio Silva; 9 Alberto Roes
Ie; 10. Helio Westphal: 11. Adolfo Emmendoerfer; 12.
Dr. Alvaro Batalha; 15. Roberto Marquardr; 14. Ire
neu ôchwarrz: 15. Altino Pereira; 16. Martim Stahl;
17. Max Eggert; 18. Herrnllio Cardozo: 19. Walter
Ianssen: 20. Arnaldo ôchulz: 2'1. Max Fiedler. A to
dos os quais os convida e a cada um de per si a

comparecer nêste Juizo, Edifício do Forum, na sala
de Iurl, no dia e hora acima designados, sob pena
de multa de cr$ 100,00. Faz saber mais que na mes-.
ma sessão, serão julgados os réos, cujos processos
se preparem em ternpo. E pera que chegue a noti-

I ela ao conhecimento de todos, se passou o presen
te edital que será afixado ás portas do Forum, no

lugar de costume, e publicado pelo jornal "Correio
do Povo" que se edita nesta cidade. Dado e passa-
do nesta Cidade de Iaragué do Sul, aos vinte e oi
to dies do mês de Outubro do ano de mil novecen
tos e quarenta e quatro. Eu, Ney Franco, Escrivão
o subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de
Direito da comarca. Está conforme o original, do
que dou fé.

5x2
Iaragué do Sul, 28 de Outubro de 1944

O Escrivão - NEY FRANCO
,

I O Preceito �o Diu
A sífilis passa do or

ganismo materno ao fi
lho durante a gravidez.
A mãe de criança que
nasce com sinais de sí
filis deve fazer trata
mento anti-sifilítico, mes
mo quando não pareça
ter essa doença. SNES.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES.
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ed�t�!U!O�A: pe��.i����'�UiZ�r��i� II CALÇADOS I' Liquidação FinaH
da Comarca de Iaragué' do Sul, Estado de Santa

G
CASA BY LA ARDTCatarina na forma 'da lei, etc- --I R 0--

'

Faz saber a todos os que o presente edital de O Paraíso das SEDAS e

primeira praça, com o prazo de trinta dias vírern ou - TEOIDOS FINOS -

dele conhecimento tiverem ou lteressar possa, que, Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos
findo esse prazo há de ser' arrematado, por quem encontrará o maior Sortimento na
meis der e maior lance oferecer, no dla 27 de novem-

bro vindouro, as 10 horas da manhã, em frente ás
portas do Edeficio do Forum, o bem penhorado a

SELMA BOSSE DOS SANTOS E HERDEIROS,
na ação executiva fiscal que lhes move a Fazenda
Esradoel, a saber:- \

UM TERRENO sito á Estrada Funil, nesta co

marca, fazendo frente nas terras de .losé Mar
tins da Silva. fundos com terras de Egidio
Machado. de um lado com a Estrada Funil e

de outro com o lote n°. 2.895, com a area de
mais ou menos 545.000 metros quadrados, ava

liado em Cr$ 5.200,00;
Cujo bem constante do euro de avaliação e euro de
penhora de folhas dos euros da referida ação exe-

Icutiva, ser� levado em primeira praça de venda e

arrematação em hasta publica, pelo valor de Cr$,
5.200,00 - três mil e duzentos cruzeiros.- Assim será - I - Caixa Postal, 11 - I ._
o referido bem arrematado por quem mais der e mais ... .1 _
lance oferecer, no dia, hora e lugar 'élcima· menciona
dos, podendo o mesmo ser examinado por quem in
reresse tiver, no lugar Estrada do Funil, onde se a

cha locelisado dito bem, E para que chegue a noti
cia ao conhecimento de todos, se passou o presente
edital que será afixado ás portas do Forum, no lu
gar de costume e publicado pelo jornal local «COR
REIO DO POVO». Dado, e passado nesta cidade de
Iaragué do Sul, aos vinte e quatro dias do mês de
Outubro de mil novecenros e quarenta e quatro.
Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado)
Ary Pereira Oliveira - "Juiz de Direito». - Está con

forme o original, do que dou fé.
Ieragué do Sul, 24 ds Outubro de 194 t

Escrivão � Ney Franco

(

�,

BYLAARDTC A S ASÃO OS MELHORES
E MAIS

RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

'I'PADR5ES EXCLUSIVOS - ESTAM�ARIA MO-

IDERNA
E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

. TODOS OS PREÇOS ._

__ Descontos Especiais

BARATOS

Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

Banco IndLJstria e Comercio

de Santa Catarinà S. A.
JARAGUÁ DO SUL
SANTA OATARINA

. CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

AGÊNCIA

"'araguã �o Sul
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O »

M atriz: I T A J A ÍEdilül d� [ilüClio
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
da C?marca �e Jarhguá do S.ul, Estado de Santa Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cetarlna, Brasil. na forma de, lei, etc Cresciuma, Luguna, Cruzeiro. Marra, Perdizes, Rio do

Faz saber aos que o presente edital de citação Peixe, São Francisco, Tubarão, Parto União e Canoinhas,

com o prazo de trinta dias virem, ou dele conheci- SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Hamo.iia, São Joaquim e Tijucas.
mente tiverem, que, estando se procedendo a uma ESCRITORIOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió Urussanga e

ação executiva fiscal em que é Exequente a
,
Fezen- Ararangu t, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

do Estadoal e Executado FRANCISCO NOE, e ten- Rio Negrinho
do O Oficial de justiça certificado não haver encon- Faz todas as operações bancarias no Paiz, como
trado O devedor Francisco Noé, por isso chama e cobranças, descontos e caução de titulos de expor-

- cita-o a comparecer ou fazer se representar dentro tacão e outras operações de credito; passes para
!!!!!.I-------------------...!!!! do prazo de trinta dias, nêste Juizo, a contar da da- as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,

'CALOPRESO & CIA.
ta da primeira publicação, para apresentar a defeza

ABONA EM C/'CORRENTES OS SEGUll'lTES JURO';
que tiver, sob pena de revelia. E para que chegue a

noticia ao conhecimento do executado, se passou o A disposição sem aviso, com retiradas livres para.

precente edital, que será afixado ás portas do Forum, quaisquer importancias �O/q
no lugar de costume, e publicado pelo jornal local Com avise prévio (retiradas diarias até
«CORRE0 DO POVO». Dado e passado nesta cide- �

l.QOO,OO)
de de Ieragué do Sul, aos vinte e seis dias do mês Deposites Populares Limitados (até 10
de Outubro do ano de mil novecenros e quarenta e mil cruzairos) deposites iniciais a

quatro. Eu, Ney Franco Escrivão o subscrevi. (as- partir de 20,00 subsequentes a

sinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito». partir de 5,00
Está conforme o original, do que dou fé. Prazo fixo de 6 mPJles

Ieragué do Sul, 26 de Oulubro de
Á
1944 Prazo fixo de 1 a no

O Escrivão NEY FRANCO Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
5X5

A economia é a base da prosperidade

5x5

Fabrica de Aguardente
Estrada Bananal (antiga cervejaria de G. WALTER)

JAR.A\.GIDÁ DO §IDL

4 %

5 %

6 %
Compramos qualquer quantidade de

cana e melade, aos melhores preços.

Deposite as suas economias no

BIlNCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

H O R A R 10: - Das 9,3!) ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados: Das 9 ás 11,l O

::'::�}����.....- ••ft••..:.:..:;.••*••v:..:.:..:.••�:..:.:.:.••,.••,.......�:::: _--------------------,

Clinico �e OI�o&, Ouui�os, nariz, �ar�anta
Dr_ Arft'linio Tav.res

Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicas e cirurglcos do especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

E.x-Interno, põr concurso, da Asslstencia

PÚbliC� �o
Rio de Janeiro

IFormado pela Faculdade de Medlcma da .

Universidade do Rio de Janeiro
BLUMENAU "TA. CATARINA

..... . ...

..

···i1, �••�•••••""••+••�••••• e.e ••••••••••••••••••• e ••••••• e.e •••• � •••{i···· •

FIE.KHARI.&.

Fabricação de Ferramentas Agricolas:.
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Peitoral de

Angico Pelotense

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183 EM TAGUI\RÃO Após longos estudos foi descoberto um

remédio de componentes vegetais, que
permite fazer um tratamento, com ótimos

resultados, das hemorroidas e varizes.

O
.

R ULT DO S HEMO-VIRTUS é o nome desse remê-SEMBRE B NS ES A .

dio, que para hemorroidas internas e

VARIZES deve ser tomado na dose de

At t t h pre 3 colheres de chã por dia, Para as he
es o que en o em -

morroidas externas, usa-se o H E M0-

gado em pessoas de minha VIRTUSrpomada. Comecehojemesmo
h e leia com atenção o tratamento na bula.

tamilia e em min a propria Nãooencontrandoemsua farmácia peça-

Pe�soa nas molesta: de' bron- o eo depoaitár io, cAIXA POSTAL 1.874
'. '. .'. (UM-QITO-SETE-QUATRO) S. PAUW

��I��R�r r�1Ira1���c�
I HEMO-YIKTUSPELOTENSF, preparado pelo

..

farmaceutico Eduardo C. :-;e- 1---------

queira, tendo sempre conse- A propaganda é a alma

guido resultados inteiramente ' do negócio.
satisíatorios. Jaguarão -

_ Anunciem no
Miguel Casal.

NOVAS VITORIASJ A R A\ G U Á

Fabrica ·de Moveis Estofados
"CRUZEIRO"

Procure transforma:- �m��� seu lar 'num maravilhoso
e elegante mundo, cheio � �� � de encantos, beleza' e

elegância, usando os � � maravilhosos e modernos,
mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e cosinhas, etc., da

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em Iaragué do Sul

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortim en to na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos,

Rua Mal. Deodoro, 3D - JARAGU4

@j@f@l®r@l®::@l®

ßnonciem nesta fol�a'

Correio do Póvo
Exigir sempre l) verdadei

ro PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE, remédio por
exce lencia cont. a resfriados,
bronquites, intluenzas, tosses,
catarros do peito, asthma etc.

Contirmo e-te atestado
Dr E. L Ferreira de Araujo
(Firma reconhecida)

(o seu jornal)
---- ----

Licença N. 5 I I de �6 de
Março de r 906
.Depo-ito geral: Laborato

ri Peitoral de Angico Pelo
tense Pelotas Ri') G. ;;ul.
VENDE-SE EM TODA A

PARTE.

Loja e escritório, à rua Marechal Floriano Peixoto nrs. 54-58
Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136

FONE 45

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

r �I!nhoríl! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em

sua casa o Açucar de Baunilha e' os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons

Contra Dôr' de Cabeça TI!rminól- termina a dô�Produtos da ICeM S_A_ Blumenau:

Alameda Rio Branco -- Oaixa Postal, 47
L__j� I � � ___

II

. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Art. 5. - A declaração de servidor em atividade será apresentada ao diretor da Secção ou aochefe do serviço a que estiver subordinado, que aexaminará, e, opondo o seu visto, a encaminhará(

O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, na
mediante simples despacho, ao Prefeito.

conformidade do disposto no art. 12, n. I, do de-Parágrafo único - O diretor da Secção ou creta-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1959,chefe do serviço apresentará a sua declaração dire-tamente ao Prefeito.
D E C R E TA:J\rt. 4. - A declaração do aposentado e do Art. 1 __ Ficam criados. no Quadro-Único dofuncionário em disponibilidade será apresentada di- Municipío, dois cargos isolados, de provimento efe-retamente ao Prefeito. -,

Art. 5. __ O Prefeito concederá o salärío-famr- rivo Padrão «F», de Auxiliar do A'gênte Municipalde Estaristlca.lia á viste das declaraçôes recebidas, ludependente- Art. 2 Os cargos óra criados, serão de livremente de prova e mediante simples despacho que escolha do Prefeito.será comunicado ao Tesoureiro. .

Art. 5 __ Para ocorrer ás despesas com o pro-
Art. 6 -- Dentro de 120 dias, contados da de- vimento dos referidos cargos no corrente exercicio,claração, o servidor ou inativo comprovará junto ao

a contar de 1. de setembro, fica aberto, por conta
Prefeito as afirmações constantes dos itens I, II e III, do saldo transferido para o atual, o credito especial
do § 1." pelos meios de provas admitidas em direito. de Cr$ 5.200,00, (trez mil e duzentos cruzeiros)..

§ 1. - A comprovação será julgada pela auto- Art. 4 - Revogadas as disposições em con-
ridade concedente.

_ , .
, . traria, entrará esre decreto-lei em vigôr na data de� 2. -- �ara co�provaçao do salérlo-famflle, sua publicação.poderão, rnediante recibo ser desenrrancadas as cer-:tidões comprovatórias de idade, dos processos fin- Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 6 dedos existentes nos arquivos das repartições públicas, Outubro de 1944.exceto nos da Diretoria do Montepio dos Funcionários Públicos do Estado.

§ 5 - Antes de ser encaminhado o processoao Prefeito pare julgar a comprovação, poderão serprocedidas deligências pera verificação das declara
ções, inclusive, exame médico das pessoas dadas
por inválidas.

§ 4. - Julgada e comprovação, serão sencemínhadas ao Prefeito os documentos e 'a declaraçãodo servidor ou inativo, a fim de serem arquivados.Art. 7. - Não sendo apresentada, no prazo, a
comprovação de que trata o artigo anterior, a autoridade concedente determlnaré a imediata suspensãoao pagamento do salário-família, até que seja satis-feita a exigência. .

Art. 8 - Verificada, a qualquer ternpo, a íne- Art. 1 - Fica aberto, por conta do saldo doxarldão das declarações prestadas, será revista a exercicio .enrerlor, o credito de Cr$ 1.850,00 (milconcessão do salário-família e determinada a repo- oitocentos e cincoenta cruzeiros) a-fim-de suplemen-·sição da importância indevidamente paga, mediante tar, pela forma abaixo, as seguintes dotações dodesconto mensal de 20% do vencimento, remunera- atual orçamento:ção, salário ou provento. 0.70.5 -- Agente Municipal de Estatistlca Crê 550,00Paragréfo único - Provada a má fé será pro- 5.84.5 - Gratlficação ao Inspetor Escolar ,,1.500,00movida a responsebilidade civil e crímínal que no T.850,00caso couber.
Art. 2 -- Revogadas as disposições em contra-Art. 9. -- O servidor e o inativo, aquele por rio. entrará este decreto-lei em vigor na data de suaintermédio do diretor da Secção, ou do chef}: do publicação.serviço a que estiver subordinado, são obrigados acomunicar ao Prefeito. dentro de 15 dias, qualquer Prefeitura Municipal de Iaraguzi do Sul, 6 dealteração que se verifique na situação dos depen- Outubro de 1944.

dentes, da qual decorra supressão ou redução do ass.) - Ten. LEONIDAS C. HERBSTERsalário-família.
Paragráfo único - A ínôbservàncta desta disposição determinará as mesmas providências indica-das no artigo anterior.

.Art. 10. � O salário-família relativo a cada dependente será devido a partir do mês em que tiverocorrido o fato ou ato que lhe der origem, emboraverificado no úl.tim<;> di� do mês: , . O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, usan-,.

Art. �1. -- Deíxarä de ser devido
A

o sala.no�fa- do da atribuição que lhe confere o art. 12, n. III, do
mília relativo a cada depe�dente no n;es seg�Inte ao Decreto-lei n. 1.202 de 8 de abril de 1959.do ato ou fato que dererminer a sua supressao, em-I '

bora ocorrido no primeiro dia do mês. D E C R E TA:Art. 12. -- A supressão em redução do saldriofamília será determinada ex-oficio pela autoridadeO Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, usan- concedente, toda a vez que tiver conhecimento dedo da atribuição que lhe confere o art. 12, n. III; do circunstância, ato ou fato de que deva decorrer umaDecreto-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1939, daquelas providências.·
D E C R E TA: Art. 15. -- O salário-família será pago junta-Art. 1. - O salario-familia, instituido pelo De- mente com o vencimellto, salário ou provento, peloscreta n. 150 de 5 de outubro de 1944, será conce-

mesmos ôrgãos que efetuam esses pagamentos, indido mediante habilitação do interessado, dirigida dependentr-mente da p_ublicação do ato da concessão.Art. 14. -- Será cassado o salário-família ao
ao Prefeito Municipal e pelo mesmo despachada.Art. 2. - Para se habilitar à concessão do sa-

servidor ou inativo que, comprovadamente, descurarlário-familia, o servidor ou inativo apresenti\rá uma
a subsistência e educação dos dependentesd Paragráfo único - A concessão será res tabe-eclaração de dependentes, indicando o cargo ou Iecida se desaparecerem os motivos determinantesfunção que exercer, ou no qual estiver aposentado da cassação.u em disponibilidade

§ Art 15. - A invalidez que caracteriz a depeno.
1. - Em relé!ção a cada' dependente, men- dência é a incapacidade total e permanente para o

cionará :

trabalho.1) - - nome completo;
Ari. 16. -- Os chefes de serviços e2) -- data e local do nascimento; de Secção prestarão a seus subordinados5) - se é filho consanguineo, filho adotivo ou assistência necessária ao cump· rimento do,enteado;

4) - estado civil; neste Decreto.
, "

_5) - se exerce atividade lucrativa e, em caso A

Art. 17. -- As d.uvldas sus�ltadas na .execuçaoafirmativo, quanto ganha por mês, em média; deste Decreto e do dIsposto no
_ Decreto.I�1 n. 150,6) - se vive total ou parc'al nte a I de 5 .de Out�b�? de 1944, serao resolVIdas pelo.

I m� expensas PrefeIto MUnICIpal.do declarante, Informando, nesse ultImo caso, quall A t 18 R d d' '-
a contribuição que presta para a sua manutenção; t'_'

r .

t
" -:

t e�oga tas as

.ls�os��O��t:�ec��;8) -- no caso de ser maior de 21 anos, se é rabll?, e� rara es e ecre o em vIgortotal e permanentemente incapaz para o trabalho, hi- pu Icaçao.
pótese em que informará a causa e a espécie de Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 5 deInvalidez; .

Outubro de 1944.9) - se é filho ou ent€ado de outro servidor
) LEON Cou inativo do Munl'cl'pl'o, fornecendo, . ass.· IDAS . HERBSTERt. . em caso POSI-

Prefeito MunicipalIVO, as seguintes informações; I

. a) nome dêsse servidor ou inativo e o respec- LUIZ GOMES - Secretáriohvo cargo ou função;. .

b) se êsse servidor ou inativo vive em comumCom o declarante;
c) se o dependente vive sob a guarda do de-Jarante. .

.

§ .2. -- Para efeito dêste D�creto, considerare-á vivendo parcialmente a expensas do declaranteo dependente que auferir de sua atividade lucrativa,Vencimento, slllário ou provento inferior a Cr$00,00 mensais.· .

Dl!erl!liJ·LI!Í ß. 130
Institue o regime de salário-familia

para os servidores do município, e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de J eragué do Sul, usando da atríbuição que lhe confere o art. 12, n. I, dodecreto-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1959,
DECRETA:

Art. 1. - Fica instituido o regirne de saláriofamília para os servidores do município, os aposentados e o pessoal em dísponibllidade.Parágrafo-único - O salério-Iamilla será concedido á todo o servidor ou insrlvo que tiver dependentes, na rjlzão de Cr$ 40,00 por dependente.Art. 2. - São considerados dependentes, dêsde
que vivam total ou parcialmente a expensas do servidor ou inativo:

a) - o filho menor de 21 anos;
b) - o filho invalido de qualquer idade.
Parágrafo-único Compreendem-se nas alíneas

a e b os filhos de qualquer condição, os enteados
e os adotivos.

Art. 3. - QUando pae e mãe forem servidores
ou inativos, e vivam em comum, o salério-fernlllaserá concedido ao pai.

§ 1 - ôe viverem separadamente, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda.§ 2. - ôe ambos os tiverem. será concedido
aos dois,de acôrdo com as distribuições dos dependentes.

§ 5. - Ao pai e a mãe equiparam-se o padrasto e d metraste.
Art. 4. - O salário-família será pago independentemente de frequência e produção do servidor e-não poderá sofrer qualquer desconto nem. será objeto de transação, consignação em folha de paga'rnento, arresto, sequestro ou penhora.
Art. 5. -- Não será percebido o salério-farnllle

nos casos em que o servidor ou inativo deixar deperceber o respectivo vencimento, remuneração, salário ou provento.
Parégrefo- único - O disposto nêste arr, não

se aplica aos casos disciplinares e penais, nem aosdeIícençe, por motivo de doença em pessôa dafamilia.
Art. 6. -- Nenhum imposto ou rexa do munlcí

pio gravaré o selério-fumilla, nem nele será baseadoqualquer contribuição, ainda que pera o montepio.Art. 7. -- Revogadas as disposições em- contrario, esre decrerc-leí entrará em vigor na data de
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 5de Outubro de 1944.

as) - Ten. LEONIDAS C. HERBSTER
Prefeito Municipal

'. LUIZ GOMES - Secretário
-

Decreto N. 61
Regula a forma da execução do Decreto-lei

n. 130, de 5 de Outubro de 1944, que instituiu osalário-famíUa, e dá outras providencias.

diretores
toda a

disposto

/ARAOUÁ DO SUL

AGENTES LO�AI§
A COID'dpcial Ltda.

DI!l!fl!lo·LI!Í ß. 12!1

ass.) - Ten. LEONIDAS C. HERBSTER
Prefeito Municipal

LUIZ GOMES - Secretário
ALFREDO MOSER - Contador

O 'Prefeito Municipal de [aragué do Sul, naconformidade do disposto do arr. 12, n. I, do decreto-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1939,
D E C R E T A:

LUIZ GOMES - Secretario
ALFREDO MOSER - Contador

. Art. 1 - O paragrafo 2°, do Decreto n. 61, de5 de Outubro de 1944 e o art. 8. do mesmo Decreto
passam a ler a seguinte redação:

§ 2. - Para efeito deste Decreto, considerarse-á vivendo parcialmente a expensas do declarante.o dep�ndente que auferir de sua atividade lucrativa.vencimento, salario ou provento atê Cr$ 150,00mensais.
Art. 8. - Verificada, a qualquer tempo, a inexatidão das declarações prestadas, será revista a

concessão do salário-familia e determinada a reposição imediata da importancia indevidamente paga.Art 2 __:_ Revogadas as disposições em contrario, entrará este Decreto em vigor na data de suapublicação.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul em 25,de Outubro de 1944. .

ass.) - Te!1. LEONIDAS C. HERBSTER
Prefeito Municipal

(

Portaria de 1. de Outubro de 1944
O Prefeito Municipal de Jaraguà do Sul, resolve;

ADMITIR:
Adelia Kirsch da Silva, para como extra-numeraria mensalista exercer na escola isolada «OswaldoCruz», a função de professor auxilié)r, com salariode Cr$ 150.00, correndo a despesa por conta dadotação 5.50.5, do orçamento vigente.

Comunique-se
ass) - Ten. LEONIDAS C. HERBSTER

Prefeito Municipal

...........................................................................................................................:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dr. LUIZ DE SOUZA.

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
ReRidencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

...........................................................................................................................:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORRE'IO DO POVO
Caixa Postal, 19

Telefone N. 39

Os que viajam. Do Rio de
Janeiro regressou acom
panhado de sua exma.
familia o Dr. Artur de
Carvalho, agente fiscal
do imposto de consumo
nesta cidade.
- De sua viagem ao

Rio Grande do Sul, onde
fora em goso de ferias,
voltou acompanhado de
sua exma. familia o snr.
Helio Westfahlen, agente
local do Banco Nacional
do Comercio.

o SABÃO
,�\)�O VIRc!:;,.) �[)A «:»: Ar
(�WETzn INDUSTRIAL
JOINVllLE "Virgem Bspeciclidcde"

l-

da elA. WETZEL INDUSTRIAL Joinvile

FUN D AD o E M 1919

------------------------------------�-------------------------------------------JARAGUJ.\. DO SUL - SABADO, 1 i DE Novembro DE 1944 - sn CATARINA - N. 1.2'49
ANO XXVI

•

I
Dr. Waldemiro Mazureehen I

�AIA DI S.Ulf&1
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
. Indutotermia - Bisturi-e1etrico - Electro-cauterizaçäo

- Raios lntra.vermelhos e azuis..
•

-

Dr. Lúcio Corpêa
ADVOGAD,�

Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba-
lhista. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislaçãosôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, r�-tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-

bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da
comarca de residencia.

_

Residência: J O I H V I L L E - Rua Dito Boehm H. 210 - Fone 333.

.-..

.Á\JD)(O)lf lBIIEIR\JML §ClBIlUl1[llE
RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUJ.\. DO SUL

FABRICA DE MÓVEIS EM GERAL
FORNEOE MOBILIARlOS

OOMPLETOS, DE E�TILO MODERNO,
PARA: ESORITORIOS, SALAS, E

DORMITQRIOS .

.._

I F

Brasileiros assistem a um Show na Italia

A Casa Lolhar Sonnenhohl
Oferece a preços baratissimos e vende a prestaçõesmensais desde Cr$ 50,00. os seguintes artigos:

ri.
...

;;�i;O; rA�;:;:;:::"
lQQ2I lQQ2I A data de 4 do corrente

Novo edificio. O sr. Hen- marcou o aniversario do
rique Lessmann, indus- nosso leitor e amigo, sr,

trial em Canoinhas e Erwino Menegotto, índus
neste município, está trial, residente a Estrada
construindo nesta cidade Nova.
um magestoso edifício Festejando esta data,
de dois pavimentos, 10- �fereceu �os seus opere
calisado na Rua Mare- nos e armgos, lauta mesa
chal Deodoro, esquina de �Gces, regada com
de uma rua projetada. I cerveja.
E' um predio de gran- .Ao sr, Menegotto, «Cor-

des dimensões e moder- reIO. do Povo»,. em.bora
na construcão destinado tardiamente, envia emce
ao comercio, muito em- ras feli.citações.
belesando a cidade. - Ainda a 4 de�t� pas-
Ao sr. Lessmann nos- sou a. data natah_cla da

nos cumprimentos. s�nhon!a Iutte Breirheupr.
dileta filha do sr, Artur

Politeama Oriente. Rece- Breithaupt.bemos a visita do snr. - A 6 o sr. OttoMeier,José de Almeida, dire- residente a Estrada
tor do «Politeama Orí- Nova.
ente» um exelente elen- -Hontem transcorreu a
co teatral que muito em data natalicia da exma.
breve extreará em nos- snra. Edite Franco, es-

- Leopoldo Janssen. O die
sa cidade. posa de nosso amigo sr. 15 do corrente regista oEssa companhia está Ney Franco, serventua- aniversario 'do sr. Leoatuando já dois mezes rio da justiça em Jara- poldo Ianssen, Industrial
em Joinville, onde tem guá, presidente da Cia. [ans-alcançado o mais franco - Ainda hontem Ies- sen S. A., a maior em-
sucesso. tejoumais umaniversario presa madeireira do rim

a snra. Asta Marquardt, nicipio.
esposa do sr. Heins O sr, Leopoldo [ans
Marquardt, industrial ré- sen, velho morador de
sidente nesta cidade. ,Jaraguá do Sul, é um

eS-I- Tatnbem hontem o pirito progressísre e ja
menino Milton Edgar, exerceu com muito críre
filho do sr. Carlos e Elza rio os cargos de Inten
Albus, proprietarios do dente Distrital, no então
Hotel Becker, comemo- distrito, Juiz de Paz e De
rou seu natalicio. legado de Policia, motivo
- Amanhã festejará seu bastante pera gosar di!

natal o menino Geraldo estima da população e
filho do sr. Alfredo Meier dos amigos, o que lhe
residente nesta cidade.' será ( reafirmada :Ina data
________ natalicia, pela quâl desde

ja o felicitamos.

'Ocasião

M em br o s da

F. E. B" num

campo militar na

ltalia, assistem a

um «show- apre
sentado por uma
unidade do exer

cito americano.

(Foto da Inter

Americana).

Ternos Feitos
I

Capas deGarbardine
I

Caserniras
I
I

5 e das
I

Tecidos emGeral
- Boas. Condições de

::::�j:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\.�::::
_II CI M ENTO ii

I! iii: recebeu novamente'
ii

li Engenho RAU Limitada ii
::::�·i::::::::::::�::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::{?:::

Interior
(Cont. da ia. pag.)

municação :

«A Resolução 96-44, de
27-9-44, requisitou a aguar
dente produzida, sern au

torização do Instituio do
Açucar e do Alcool, pe
las destilarias de alcool.
Não foi, porém, nem

será requisitada nos Es
tados do Sul, a aguar
dente produzida nesta sa
fra pelos engenhos que
não disponham de disti
lerias de alcool.»

Vende-se uma pa
relha de cavalos, car
roça, arreiames e

uma máquina de cor
tar forragem.
Tudo em perfeito

e-stado.
Informações nesta

Redação.

o Preceito do Dia

� �������� ��:�::r�
��...�================�...*==================_...-

(Marca Registrada) Sl'>-ßÃ� 't1ReC""•••
Esp ECIAlIOAOE

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

A sííílís é uma mo
léstia traiçoeira. Muita
vêz, o individuo ignora
que a carrega comsigo
e pode, inocentemente,
transmiti-la. A medicina
dispõe de recursos ca

pazes de descobrir a SÍ
. filis mais dissimulada.

SNES

recomenda-se para hospitais, colegios ete., pela sua qualidade· desinfetante.

dos os cuidados medi-Contrato de casamento. Com cos, faleceu no día' 3 doa gentil senhorita Ivone corrente, em Nereu Ra':Luz, primoroso elemento mos, o sr. Narciso Ferda nossa alta sociedade razza.
e dileta filha do sr. Nes- O extinto, que ali forator Luz, contratou casa- por muitos anos inspemento o sr. Dr. Francis- tor de quarteirão, éraco Gottardi, brilhante pessoa altamente estíadvogado no Forum de mada, tendo seu enterRio do SuL ramento um grande
- Tambem com a gen- acoID:panh�mento.

til senhorita Ermelinda I pelxa _VI.uva do Doro
Uber, dileta filha do sr. teía RubI.bI Ferrazza, a
Daniel Uber, contratou qual ?onJuntamente aos

nupcias o sr. Alfredo demals parentes apre
Siedschlag, residente em sentamos nossos pesa-
Joinville e irmão do meso

.

.

nosso amigo sr. Eugenio - Em.. Itapocusínho,
Siedschlag. o�de resídía, faleceu no

día 3 do corrente o sr.
Falecimentos. Depois de Erminio Nícolíní, lavra

uma dolorosa enfermi- dor, que alí gosava de
dade, que resistiu a to- geral estima.

BICICLETAS
RADIOSI

jPHILOOLINOOLN
.

marcas
O R UZE I R O
BEL
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