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.

" Direito da Comarea, Dr.', Oscar Leitão, no RelatorhJ dos Iralnllhos forenses de 1944..

-

Transcrevemos a seguir jnt�� noso, {) sentimento de frater- é w�lfort�nte observar-se t1_ har-I cíonal. Nesse precioso

do�um;Õj'''19 d�o=� em perfeita ordem, .de ma'.

g,rahnente, o Relatorio dos Tr:1. �idacle brassleira e de amor a

11.10.m,a ,Ieman.t1c. '.'.,'G.1ntre patrões ,B to.,. qU{',ll-= tem olhos de "<ler, p,.o�
netra

_

que Jl'�1111111n fato dlgrl'O de

b;:(lhos Forenses da comerca doe nossa terra', o desejo int211S0 de operanos, chefes e subalternos, de verificar o numero aSSUS1.a .. rnençao, tenho a ressahar.

Blumenau, apresentado a-o viver a nossa vida, como brasí. empregados -e empregadores, nu dor de proressos uríundos de Atualmente as serviços do fô.

Exmo; Snr. Des. Presidente do leiros. Tal transformação qU3 a ma demonstração eíoquentíss ímn Santa Catarína, que tiveram co·1 ro local estão assim dístríbuídos.
i\ihum(l de Apelação do Esta. nlnguem seria lícito obscurecar, de ordem, dist�p,;;ha'e método de trada naqu'é�!,e Tribunal ,== o pãol desempenhando os titu\larês dos

do p'�b Exmo. Snr. Oscar Lei. a testémunheí por toda parte, trabalho! que constituem motí; menos espanto-o numeiõ de ];-,. cargos, Os seus, misteres, mim

tão! meretíssímo Juiz de Dtrej;.. d-emonstradii. quer nos h0'mens vo de orgulho para 03 que nos quérs.os arquivadas. por falta pontualidade, polidês, honestílu,

too da Comarca: adultos e vá;lfidios, 00111:0 nos mo; visitam. Exaltar o trabalho, a ue elementos para a denuncia. de -e elevada compreensão do

«Blumenau, em' 10 ele janeiro ços e creanças. ordem oe a disciplina é obra de Num ambiente como esse,
dever:

.
.

d-e 194.5 - Exmo. Sr. Desembar, E se assim' é e assim maníles; elevado f) pUl10>pahi<Qtirsino. Pra pO'15, deve o magistrado senar, 1° ,Tab�lltOnato, a cargo do sr,

gador Presídenre do Egrégto tou o supremo magistrado do tícar o cnntrúdo, é Jazer trata- se perfeitamente tem, porquan, Otto Abry;. r " ••

Tribunal de Apalação do Es, Pais, necessário se toma que, balho ele separatismo, é ímplan, to o respelto fi. li8i e o acatamen- ::� Tabeh?nato, 2°,Ollc10 de
tado, - Floríanopolts. de uma vês por todas, s'e ,des� tar a contusão, é (O!1corr,el' para to á justiça constiruem Q objeií., 01!aos e C:Lv-ell, a cargo do sr.

'. ti Em obedíencía ao dísposkivo faça' a lenda de que BI,U111'euuu o desanimo. Por cnnseguínte, é \'0 primaciall dos que procura-]
João G�r:les da N�br:ega; '

.. .,
legal, venho apresentar a V. é o quartel g'eH'erail da quinta be.m de \'er-.sB..

'9
...

·

..

ue a quinta .('.. 0.-I mm 110. ceH�r:í,;) magoe�({Jsü f..1:) I
1

�". OfiCIO de Orf�:03 e F,eL�.S,od�Exda. o relatório dos trabalhos coluna, em Santa Catarina. luna, nestas paragens, não 021-, vaSta do Iiajai, o habItat. ade.1 FazG�,d.a, a cargo do S1'. Fr�,LrJ...

forenses, ororrlríos nesta cnmar, ..
.

; nuado a' s SllUS atív idades

,"-nrl
co KdtU!1;

.
. Assim pensam 'e assirrr prD-' centrou agasalho, como p],Op�l-

� I '�'_ .:
.

u,'· ." ,� I _..
. � _ •• r ••

" '.", ,",�

ca, duraht,t! O anD de 1944. próxi
, ., . :.,.,. _.!".,' ti '1, J'.',--.

i 1)1'01. do lwogr,esso e do d-es'2l1- E:SCIl\_. a.na .{lo. C.J·un .... , JUll 'C

mo findo. cIamam os ).'mpatriOlas e os que l,�ml"?'s bEUIlJil",.'::>.S.......•..".�.l:ba�,,::l ,:,a (:��l i vo�vimenl{). da terra catarin;c'.,ls.e. ExeC'th�,.(l![;S cn.l.l.'llna.lsl ii cargo do

Os serviçds forens.es de;':iOrr:?� se enconttam com a Có)lSC�,'en", {.Io{) 1.111. para ,,�
.

c l�b .. 1 a ,<l. i sr. Lmz Schramm·

mm; WI110 1nvariavelmente vem
da obILerada por inteN�::;ses sub .(?�clusã::>, has�i:�.':er-sie 0. reia-; Em dezembro findo, pJüC'eji,� 10 Ofid-o do Reg,istm de Imo ...

ácúnteoendo, na .Ilmior ordem' e
alt-ernos. Oida::k� dé uma p'Opu" torro. �Q sr. M_l;üil3tr<J Pr2;:1:1-e!1{'e i co.m,? de meu cle:erJ a uma o!)r� heis, fi cargo d,o sr. Rr�h�r{p

:r:egulai"idade. Cercado de Sel'V::l1- lação operária digna de. nota, do [nbunal de; Segura:H;a N3-i rmçao, enc:Jl1tnnáO todos Os ser- Baier;
,

LJiWi12' Ag 'fi'

tuári,os inteiig!entes.·e com umá 2° Oftdo do Registno de Inlo�

nüçãD bem alta do cumprimento veis, a cargo. do sr. Germano

do d{�V'er e ·doe um corpl[) 'de: ad;. Beduschi ;

vogadiQs cultos e probos, capa; Escrivani.a de Paz da séd'e; a

zes de honrar e engrande.C!êl' cargo cio sr. Vitorino Braga;
,qualqUier pretóriu bras i!'eicc') , e:;:� Escrivalüa de Paz de Gaspar,
te Juizo s-en1:e�se verdadeimmen- • a cargo do sr. José E. Santos;
te á .'vontade .

'em cumpriil' sua � Escrivania d·e Paz de Itoup.a.-sil!.!rlIda' missão - disübuÍ'r _--------.�I va, a cargD do sr. EmH:i{G Jurk;
justiça, t!R sua verdadJei'l'a ,e mag' ....

. .

'1 I
'M I f r Escrh'anila de Paz do' RJn do

nifka expressão: Jus suul11' Em... Pfl.·m..eu.
II .h]!!'ar

..
, ii

. D.'
.

'I' Diario "Iil U �D T'esio. a ,cargo do sr. WadisJau
ordem. l1{lf(f'úe na ds- 5 anual Cr" {() 00

que tribt!Jendi. sOrdem nada se cnns· ....

.

semestral 01'$ 35:01) � Constanski.. .

Cúlllarca civilisada, ,6nde a IroU ".
I

a,Tulso Cr$ 0,30 I Caso '\{. Excm. deseje :JUtro�

disdplina, a· -oretem e o traba�" Getulio Vargas :.-� ........

tl'
deta:lhes .relati\'os á justiça 1;)4

lhO constituem a trrlog,la dos O GNl!uto da.s Cilspir@ç;5és do VtUe do n�jaii call, esta'rei pronto a fowec,=r,
que aqui eviJvem e prosperam, .

..
,.

. '.

_

_
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C01l1 grata.' satisfação.
Blumenau é, na wal1dad'e, o que BLUMENAU Q (}Utirta·faira. 24 de Jan�ii'!J de 19�5 - Dr. Aclimes Balsini DÜ'etoJ:' RespoHsavel • Ano XXI· N. IH

afirmou, 'Ü ilustr'e Pr.ed.Jent-e Ge..
.
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.. A .ell$lvB:; ..... , .......•
·

•...........,\$�t,.··I ...""mlg: .... ,.,a . Em··... llerlllD.
.

I tarióá:' Notei por tod,� part-e o)· .' Eslá deSmOrOiUmdo ll'ldtrõ sistema defensivo alemão fiO leste
f,mtusiasmo éspúntan-eo\ e lU1111�

I' Londres, 23 (A. P.} "-'-. Anun- sivo a'lemão d,o I'este está des.. of'ensíva que terminará 21l),' Beir�·

_""
.

.

&
'

.. ".

m' aia-s'e que todo o sistema 'd�fe\n- mor::rnando, ante Os ataques ma. Íiim. ....._"""".......�,-..............._.._.........:

cit:os dos ex:erci:os SGvÍéikos. Os
proPrLvS nazistas admitem que r"""' ru ze I' roas forças saviéücas estão ati- \.......,1
cando",os nas proximidades da
S�I;esi.3. Ainda mais. Afirmam

que, após a conquista ele CracD
via, o t-erritof,io a�!emã;p enCO!l-l

!��i���l�ir:;:���kt:: :m::�a1uo;ll� Is illlloridad'f:s niponicas apres-
����m;u:a;�a����, r�I�:�! I sam a evacuação de Toquio
Domellageando ! Motiva essa. medida os ultimos ataques das

um heroi Super fortalezas Voadoras
_..____ S. Francisco, 23 (A. P.) - TA emissora a'Cresoentüu que as au-

radio de Taquiü anun.ciou qu'::; toridades da pref.eitura de Fus-,
a evacuação da capital n.ipDilica hina estão tomand{) as medidas
será acelerada cada vez m::üs,. necessarias para enfrentar o a�{) ..

devido ans llltt'imos ataques das jamento e a ililiimentaçâo doe

I super-fortaAezas B-29. A mesma grande num�ro de refugiaeb,s.:

j Crédito de 1411400,000,00 para conclusão da
l ponte. Brasil III Argentina

I i Hio, 23 (�C. B.) :- O .pr2sid,eí1t'� 117.400.000,°9 para prosseguimen
! da Republ;lca àssmou Q.ecret::J.kJ to e ton�I'Usa!O das obras da po.n�

11 ab.11indO, peilo Ministério da EX711e int'ernaciona'l BraEi'.Argiemi
tenor, :) crédito esp'ech;! (L:,� Cr� na, sobre D rio Uruguai.

I Helicopteros de um no�o lipo
I Londres, 23 (B. N. S.) - Um f lHO n:J qua',I dÜ;LS roto 1',e5 , cada

nO-.:J tipo. cl� h?;licDpteros prllje

!
um dos 91Wis c::wsistindo em;

I tado PC))' dülS lnV'3ilt:::m,:s" brIta..: quatro pes ·em forma de asas,

r ,nÍcos pude. parar,
.

girar, s�bir são instal.üebs numa estrutura

I ou \,:oa1' para, trás po,:' meio dos I em ambos :JS lados da fusela"l

I
movlmenlos lte uma sn.?ph�s aIa- I g,em� Um outrQ mecanismo es.i

i

'I "anCa � de, um ,ped3" comum, I pec1tiJ no centrn dos 1"otoJ"es ser-

l'�vela o ,1\Jün��1<::st.�r GU�1f. \ \ ê para as vnroiaçõ'Bs d'e â!1g1lJ)O

I dl�!li'.. . I em re�ação ás pás 'fazendo com
O d�s'eaho wdue mn 11l9C21!llô- 'I

'

,..:============::. ==

'

, que as mesmas OSd;!Blll. Sob es-

I" iL V l� 6' I I te asp'ecto, {)S i�ventiores, asse�
! 01110 I �. I gurmn.. que o P

..

li!';Jl0 tem 'llnli

I
'I {(}!1tr:,;Je ('Oll1'pJ�to de todos DS

I
.

Egl1al ou lüelbor que o ,1 mn\rmentos que se ·efetuem,em

,I
.

similar extrangeil'o � 'I qun.1quer c.Hr;?çãi), 0.sir.aba.lhfJ.sJ
II

--- nara (} dé'SênhD ck'sl'�; lTOVp ti",
I

. fa�r. C. IUU%VEllfR I �K) de h-elh'oi)t:ero fOJ:1ll1 lr2Vu'�

6 Ih.nousin®§ ti.e ahJ"ual ! Hl1a 7 de SetembrQ, .Em - ex. 56. I d
..

OS· a Bfcii.o pelo espm:a de
� '1 BLUMEt\lÃU '

I'R !ld:1I!� '1Il� _� • �.� ._Jj;!!, ...".....� ... ! �Sl!i""IILIiWOU)�I������JU'IlII���1 {t:OJs a.n::osu
._,�,i. .... ..,.. ·...,...ri;

O·�q'O··."""'0'.). absolutamente inofensivo para
�. .I pele. Eficiente proteção contra

'W·.e"zel PICADAS DE MOSQUITOS e

.I outros insetos.

Tenlou contra a púreza de ulna
:menina de 1 anos

Um 'dos crimes mais revoltantes ,que· se
'cometeu em Blumenau

Mesino ,o repórter, a quem o I' o: l�p,ejlente individua l1. saUs..;,
habJto torna .indif<el'oente ás mais faz'er É,�u ape1it'e bestiah sal

Impressionantes 'O(iOl'rê.ncias, qu':;-! vando-a das garras do munsir:).
da ..SiI? <entre rev�fta'do e 'estupe- Est'B fato locurl1eu dias atraz.

fato a'o tomar conhecimel1t0 de Razõ'es {{'c' ord-em div,ersas, in

vertas fatos que s'e . pod'a qua'�\';, -c:lusiv-el. o desoej{) de evitar a

ficar d,e odiosas. publ:icidade em. torno do CC1SQ�
O que viria estigmatizar a in::>
cel1k� criança, estragando�Jh2 a

existencia, Ílllpedimm":;103 a v'cl1-

t11ação do assunto.
.. Entr,etanto, uma nOtLCH que

r0dübra a hediouc]'es {lo crime,
cO\Ihida em 1:D'nte 'digna de todo
ü créditu, obriga-inos a sair do

Um asqueroso individuo, vil1� sí!endo, para relatar () caso',
do neo Soe sahe de O'nd-e, ap.ort-o:u muito >embora ,oonsen'undü no

dias aú-az ·em inossa cidade, on- an.Qliimáin a identidade elos pro..

d·e v,ilvia, ao que parece, de ex- tagonistas da :Oüorr-enda, p-eliG
pedi�nt>es pouco reéomendavz'is, mesmo n1.Qtl\o a-cinía exp<oslQ. fj.'
desde uma v,ez que ,não traba.

qUD, E,egundo as i,,:fmmaçê;es que
I

lhava·. Era bastante popular, já tios !1QS foram transmitidas, o

se vê, entre. os .etelllientQS (la maquiavéliiro .individuo -era por-
baixa' esflem.

.
tador,d:: uma mo�!estia co'.1tagio_.

Não demorlOU muito para '::!vi- SUl transmitindo-a. a infeliz m:e
de.nciar a viJteza do seu 'támp'e'1,

I
.nina.

ramento cri:nlit1'OEO'. 'Po:ssuidD d;e' .' Finalizamos aqui nosso comenw,
uma idéia satanica, iludiu com'

.

tariosobre ess·e revoüante acun"!

'.

.

honecas e gUi�lozeimas fi 1112!lintl tieci�l1'ento. Só perguntamos: Ha:'"
\ que' achna mel1ciOnama3, hevan- i:erá em h03S0 CocEgo Pella,l um,q:

. d'Ü�a pai:a lUn terr-eno b�lji(), lei sufidenlem2nte' rigorosa pu:"
�'O Morro elos Padres, on(k� prÇ- ra pui:ür a e ilOrmidadE: d;) de_i

parou..,s'e para :k�VM a cab;) seu lito? Não! Só mesnw entre os

n�gro plano. Eni.r-etéúfO-, Cüll]O sinistl"OS Ínstrume,nt:Js eh,: tvrtu-1

qil,e gu'iadn ôe1,a', Divüm Provi ... 'ra USá'dü8 mi: Idad�� M'edi1. podia
de't�cia; o. pai .da 11l'enor el1C{)ln� I �e ení:lO,ntrar algo adqua�Io pari!.
t:tOü\� lJO m!O'lllento justo 'em qU2 '. se ca,stiga,r () auto,r de.sse çrime,

o atentado de que foi vitima
�m nossa ddade uma inoc'ente

,cri'-lnça, a qual possue üp'�Tlas
7 anos de idadlê, pert'ence a or

dem d:esses crimes' ediGud'os,
que raZiem mall a simples lem

brança d.elfus.

o Depm'tamento de
Imp?'en$a ePropaganAa,
em Stw, t'l'ansmissão da
Hora do Brasil de ano

te-onteni, na Lista de

Hon?Yt dos e:epediciona
dos brasileiros que têm�
se distin(J'lúdo no Canl1.i(l

• L

de l1.tta, Teff'rii�-Se ao

b1'ilhante (eüo do soldfl
do cata'rinense Candido
illanuel Ribeiro, 1l.ltimo
a abandona'r uma po
sição de aTtilhw'ia 'rU

den'iente atacada pelo
iniinigo, prestando-lhe,
assim, a homenagem de

ql.le se fez 'l7w}'ecedot pe
lo invtblgar espi1'ito de

sam'ificio e g1'ande va

lo'i'. de17wnstrado.

IUTOMOYf!S ?
DISQUE FONE

Tenho a hDnra de apresentar
.

a V. Ex-CÍa.,: os l11f!US protesjjo�
do. mais ailto apreço.

f'
• ."'-

Dr. OSÜrf Ú3lifio
Juiz de Dire�:ü

Prefiram a farinha Fabricada

pejo MOINHO JOINVllLE
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No prc.gra.mn: UnÍea Axibição da Cándrnmcãn dá Seríe
"O HOMEM DE AÇO') <

•

. Um programa repleto de aventuras, acãi) e mis��Yrios 1
ENTRADAS: Platéà 2,00 - 1!2 e mil. 1,00:.-. Baicão 1.00
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. 512 O/O
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a

Confeitaria

loção
EIZEL

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodía

encontra-se fi venda nas
Farmacias e Drogarias.

Iria
Aumento para os Tricultores

Considerando a conveníenc ih cultura assinou uma portaria,
de serem assegurados uns tríti- concedendo um alimento de dez,
cultores nacíonaís preços míníi,

.

cruzeiros. em saco, sobre os pre
mos compensadores, como .um 'Cos vigorantes em safras ante."

'I'
fator aprecíavel em favor da ex- "ríores, para os . trígos de peso.
pansão da lavoura do trigr' no I hectotítrtco de 74 a 80 qui(psf.
nosso pais, o ministro da Agrl..; dos tipos comercíavsís entre nós.

ESPlrCIALIDADÉ"
WfTZEL INDUSTRIAL JOIN"ILLE (Marca Registrada)
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