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Telegramas da

guerra

HOMENAGEMAO DR.
RIBEIRO PONTES
EM CRUZEIRO

Quartel Gen. do Fuehrer. 28'
(T.O. - ag, alemã) � Na fren
te finlandesa as tropas alemães
finladesas, em estreita colabo
ração, obtiveram' importante
exito, depois de combates, que
prolongaram-se por varíos dias
em terreno dificilimo e com
pessimas condições atmosféri
cas, derrotando e aniquilando
na região do Sena, um grupo
de forças Inimigas, compostas
de efetivos de duas dlvi'sões.
Apenas pequenos contingentes
conseguiram escapar, não obs
tante terem abandonado seu
material' de guerra. '

,
"

"

"_ Quartel Gen. do Fuehrer ' 28-
(T. O. ,...:... ag. aJemã) - Du;an;,
te o dia de ontem a aviação
britanica perdeu na costa do
canal, 11 aviões em combates
aeréos e 2 outros foram derru
bados pelas baterias antl-aereas.

É preciso não esquecer
a importancia fundamen
tal reservada ás operações
censitárias . num pais em

que os assuntos volunta
rios dos Registro Civil
chegam a' apenas 50 por
eento e a ip-ual percenta
gem não chega o número

de sartörios que informam
regularmente á repartição
central.

'

Procure ou escreva ã
Organização Comercial Ca

.....I11111 iiiiíii__iiiiíiii_------� tarinense Rua João Pinto
n. 1 a - Florianopolis.

A MARCA obtem-se pe
lo REGISTRO, acredita se

pelo produto e sustenta se

peja PROPAGANDA.

"o fracasso da estrategia russa
A tática alemá - Pouco sacrifício de vidas "-, Errados os cálculos vermelhos

Budapest, 28 (T. O. - ag..
alemã) - Comunica-se que
unidades da aviação ungrla
intervieram eficazmente nas

ações aéreas centra os russos.DR. LUIZ DE' SOUZA
ADVOGADO

Escritorio
Residencis :

Avenida Getulio Vargas,
Mal. Deodoro'da Fonseca,

Telefone, 34

160
814

Budapest, 28, (T; O. - ag. ale
mã) - Comunica-se de parte
competente ungara qne unida
des da aviação da Hungria in
terviram eficientemente nas

ações aéreas contra os russos.

Berlim, 28 .(T. O. _. ag. ale
mã) - A aviação alemã, nas
suas ações na frente oriental,
segundo as noticias até agora
recebidas, derrubou 98 apare
lhos. sovieticos.

Berlim, 28 (T. O. - ag ale
mã) - A t:RAF» bombardeou
diversos pontos da alemanha
sul ocidental, durante a noite
.paseada, causando danos impor
tantes dizem os circulos ai
ciais.

Evite'm as Tonteiras.
Cólicas Uterinas, Her·
v.sismos, Ma. EstH!

ToDica Utero Ovar_

DOIS NOTICIARIOtl
em IIngua porlugu__
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I

Aos 13 días do mez de Agosto de 1941, áEi prévíamente designado pelo presidente. Disposi·
20 horas nesta cidade de Jaraguä, Estado de Santa ções geraes, Art 30. Os soctos não respondem
Catarina, no Restaurante "Carlos Hass" á Rua subsídtartemente pelas obrígações sociais. Art.40.
Marechal D. da' Fonseca No. 923 compareceram Os .Iogos somente serão permitidos por meio de
em reunião ds fundação da Sociedade Hlpíça : de "poules", devendo a comíssão da sociedade ser

Jaraguá os abaixo essínados, considerados soeíos ao minimo de 20'/.. Art. 50. As joias e menss.ítda
fundadores. Pelos presentes foi convidado o Snr. des serão fixadas pela assembleia' geral, não
João MarcaUo para presidir 8. reunião que convi- podendo aquelas serem íníeríqres a 100$000 e

dou a mim, João Sehretner, para secretariar os estas a 15$000 mensaes, Art. 60, Em C8S0 de
trabalhos. Tomando a palavra o presidente, foi estlnção da sociedade, o seu patrímonío reverterá
pelo mesmo apresentado o projeto dos Estatutç!) em beneficio dos 80ei08 remanecentes. Art. 70. O C..-da So�ledade, .do seguinte teor: Projeto dos esta, número dos socíos será Ilímttado, porem, nunca Ie Ismo
tutos da Sociedade Hípica de jaraguä. Denomina- inferior a 50 (cincoenta). Art. 80. A sociedade "Clúb,Aimoré"
-ção e fins da sociedade. Art. to. A sociedade foi dlsolver (!Ie·A quando" descendo o numero de socíos cCorrida Ciclistica Cír-
funda<Ía em 13 de agosto de 1941, denominando-se abaíxo de 50, não se reíntegrar dentro de 6 mezes. cuito C1a Cidade»
"Socledade Hípíea de jazaguá", e tem por fim Art. 90. Qualquer duvida ou casos omissos, serão Á Diretoria do Club Ai
cultivar e desenvolver o esporte hípico em todas resolvídos pela diretoria ou pela assembleia geral, more, convida todos os
as suas modalídades, bem como animar a eríação quando a diretoria assim achar conveniente. Postos ciclistas da cidade para to'
de cavalos de qualídade com intuitos não econo-l em discussão e recolhidos 'OB votos, verificou-se mar parte na grande pro-
micos. § 10. A sua séde será na c.ldade de Jara- a sua aprovação por unanimidade. P�r8 que 08 va espor.tiva <Circuito da
guä, �unicipio do mesmo nome, Es�ad'O de ,Santa{ estatutos pudesse;ID entrar imediat�mente em vigor, Cidade» que terá logar no
Ostarína, com a duração por tempo índetermínado. � possou se à eleição da Díretoría que, para o dia 7 de Setembro. em co

§ 20, O fundo socíat constituir se.ä dos ímovets, }'maDdalo de- 1941/r942 ficou composta, conforme memoração ao cDia da Pa- _

»,loveis, .aemoventes que adquirir e bem 888im das segue: Presidente; João Marcatto, Tesoureiro. Er- tria>. I Anioerearioe

jóias, mensalidades, dODati:VQS e .outras rendas que nesto Czerniewicz, ConselhoFiscal, membros ele. Serão oferecidos aos Registo Civil
'

Domingo ultimo aniver
houver. Dos sacias e admini'stra""ç�ão. Art. 20. Ha- tivos; João Emmendoerffer Leopoldo Colin e Max snrs. ciclistas que melhor Artur lIA.te!ler Escrivão, e Ofi-

sariou se o menino Alberto,
vfrá treis -categotías .

de socíos: �) Fup-dadores, b) Fiedler; e como suplentes: Adolfo
.

Schmalz, Ger colocação obtiver, valiõsos ciaI do Registro Cívil do 1. dís- filho do sr José Rosa, re-

Contrib�intes, c) Hoaqrartos e. 'benementos. � 10 ..

'

mano Ehnke ,e Carlos Hass, Nada mals ha�endo a premios. trito da Comarca de jaraguã, sidente neste município.
-São somos fundadores' -da 'SOCIedade os seguíntes tratar o presidente encerrou os trabalhos de que Os interessados deverão Estado de Santa Catarina, Brasil. Oh 27 nataliciou-se a

pidadões: João 'Emmendoerffer, Ernesto Czernie"1 eu, João Schreiner. secretarío, lavrei a presente fazer suas inscrições com eJ��r:���r e��in��mPoa:e���:. gentil senhorita Maria fero
wicz, João Marc�tto, Germano Ehnke Filho, Max ata que depois de lida e achada conforme, vae o snr. Secretário Dr. Alceu mentos exigidos pela lei afim reira da Silva.
'f�e�ler., L�op,ol(1,o Colin, Ca:-,los Hass, Xavi�r! por todos oe presentes asslneda, comigo Secretario, Rodrigues (Ajudancia Agri- de se habilitarem para casar-se: Na próxima terça-feira
WeIgert, Alberto Bauer, Max Wllb..elm, [cão Sehret

[
,

' João Marcattb cola), ou então com osnr. Edital. n. 1,261 festejará seu natalício o sr,

Q.�r. A�olfv R. Schmalz. Adolfo Hass t' A. Gesser. Ernesto Oeerniewie» Tesoureiro José Estevam JOÃO ALVES DA MAiA Willy Gsssner, do comer-

§ 20. A sociedade será gom,inistrada por uma
João Schrein�r Arruda, (Hotel Becker). E OLGA MARIA cio de Hansa.'

diretoria c_O,�po8t,a .ae�pp:t presid.ente" um tesQureiro
Reco"'het>o verdadeiras as firmas retro de A Diretoria MUElLER: Viaiantes,

� o' c,o.nselho n��.al formado por 3 membros efeti· ... Y Alceu Rodrigues Ele, solteiro, pintor, na A serviço da Importante
'11;IS e 3 suplen.tes, todoOs: do q_uadro dos socios. O joã6 M�rcatto, ErDs6to Czerniewiecz e de João

Secretário furai de Jcinville, onde firma Rischbieter & Gest·
presidente e ó _'tésou'reiro' escolherão OB seus .Scbreine.r, ,do. qu� dou fé." " "- .

nascf:.U aos 14 de feverei- wicki. de Blumenau, impor.
8ux'ili�r�s que a_éhar.�m indispenlilßveis. § 30, A

'

Em testQ. (sinal publico), da verdade.'
O Brasil será represen, ro de 1918, domiciliado e tadora dos afamados relo'

vptaçij.o para os cargos da Diretoria e da admis Jß"Fftguá, 25 d� Agosto de 1941.,·
tado no «Circuito da residente em Joinvile, filho gics «Eterna», encontra-se

,Ao e exclusäo de 80cios, far-s€:-á por, escrutínio
Ma.rio T8.Va�e�atl��ha Meno

Cidade» dE' Ignacio Alves da Maia entre nós, O sr. Harry Un'
secreto, § 40. A eleiçAo do presidente e do teaou- '

, . O, Brasil 'legitimo orgti- MiJrra Afor:so Moreira behaull, viajante comercial
reiro, bem cOlJ!o po eon,selhó fiscal e ,suplentes, lho do esporte jaraguaense, Ela, solteira, domestica, da mesma.

que se eJetu_arJi, em, se_ssäo a re.alizar se no mez
. «A MARCA INDUS- E S'o'"RI ES' mais uma vez demonstrou natural ele Penha nascida Enf.errmos

de �ß,peirQ (do ano devido), ti ainda a admissão TRIAL é um b':m repre
'. i: V ter imensas reservaS espor, em 4 de março de 1917,' Acha,se ligeiramente ert·

� eJGClu8�0 de socios, cQmo tambeIiJ. reforma e sentativo de um -valer e BOLA AO' CE$TO Uvas, pois pelo que nos 'domicilida e residente nes fermo, recolhido aos seus
aU�r89ões, 4o.s·"pref;entes estatutos,' compétem ex como tal faz parte do pa 'informam a direção tecnica, te dic;trito, em esta cidade aposentos· pé/rticulares, ,o

C1uslvamente a08 socios fundadores, direito este trimônio do respetivo pro- OS. AJ • .iniciarão suas' está providenciando a ins- fílha de Alfredo ßernad�no sr. Nestor Luz, agente fis-
,ué,' p.�88.1;lrá, á a�sembleia. ger�l, qu_a�do o,numero prietário,," atividades em partida crição de varios ciclistas, Mueller e de Bernadma cal do imposto de consu-

destes fÔr redUZld(} 8 5 (cmco). § ao. O mandato Procure ou escreva á Inter-Estadual entre eles os irmãos Muel Maria Muell"r. mo.

da diretoria será bienal, permitido, entretanto, 8 Organização Comercial Ca· "' ' . , '. . .. ler, Heinz Mahnke, WiHy Jaraguá, 2Õ�,-8-]941 ----=::.--de Plantão18eleição. § 60. HaverÄ tantas assembleias gerais, tariminse Rua João Pinlo I-:oje â noite os quinte Emmendoe-rfer e varios ou - Edital n, L.262 farniacia
guanta8 foreJp. co�v�!c8dQS Dela diretoria, as quais ,no 18 F�olis.. tos do Sociedade de Atira- tros, formando assim in LEVINO SPENGLElR E Estclrá de plantão ama'

fqoç,J9par40 co� a presença .de _

no minimo dois
�F .. * 3F .. HE i� dores jaraguá estrearão em di�cutivelmente o mais com EDITH SCHNEIDER: nhã a Far.nlci'l E�trl�la.

tfilrç08 dos SOCI08 quites e SI nao houver numero, III'
.

III Rio Negrö, enfrentando a pleto e omogenio quadro Ele, solteiro. dentista,
'meia hora mais tarde com qualquer numêro de Sangue - Sangue - Sangue II S. G. cRio Negro", e 'ama de ciclistas de Jaraguá. natural dfste distrito, onde

80CI0S,' 8u�e't:,ior a dez, tdmadas as. resoluções por III SANGU'ENOL II' n.hã, realizarã,o
sua 2a. par- nasceu aos vinte e dois

maiorIa SImples. § 70, A assembleia geral deverá • tIda. G.inas t i c a d': janeiro de mil novecen-
8,e,r .convocada. (lom 15 dJa8 de antecedencia pela III III O «five,' da S..0. cRi.o S· dA' tos· e dezEsete, domiciliado
� 1 1 h " , d A OCIi.: ade tIradores

e '[·"e:-.l'den,te em Cu' rl·tl·ba.'.aw.preQ8a oca se a ouver, e por convocaça.o
'

': egro» e um os maIS' f' I "
,

It' d d d III (F 11 -) IIII d t d R de Jaraguá, ez res isar, Estado do P",.r·',na' fl'lhoe�peCla "em caso c()n r�rlo, even o a convoc�- ormula a ema omogeneos a. erra, e o
com pleno exito a la. au-

" (7

çAo constar o assunto a �rata�. § �o.

Nai8ssamble1811 Unico fortificante nomun-III dcha Pombof, e f}xara á q�a- Ia de ginastica, sob aI? or-
de Guilh�rme Spengler e'

geral a ser convocada no primeIro tr mestre' dA do com 8 elementos toni- ra como avonto, porem dens do sargento im-,tru- de Heéwlg Sa had,e Spen
Cl;\ll� ano, a. diretoria ap�esentará conta detalhad.a 'cos:. fosforo, Calcio, II'

os, jaraguaenses I�tarão, tor do Tiro de Guerra 406, gIer.
. ..do estado fmanceiro de sociedade. § 90. O p!'esl, Arsemato, Vl!.nadato� etc. I estamos certos, cheIOS de Mais de 20 elementos Ela, solteIra, dom��shc.a,dente representará a �ociédade ativa e passiva, III (.om.

o seu uso .no firn de

III entusiasmo,' para defender
comparece�am a re,"erl·,.!a natural de J.aragllá, onGe,." '.

di j I I d Ih ,20 dIas. nota·se. ' . . .

d . ...l -

dJud.iC1al e, extr�'J� . C a m�nte, compe� n o' e pre· , 1. _ Levantamento geral (J presJ,glO esportl�o e
aula, mostrando todos um �as�eu aos v.mte ev tres e

sidlr a8 assembleIaS, aesaoes dos SOCIOS fundado 'III das forças e volta ime-I� jaragtJa eSta. ('atarma. entusiasmo invulgar. O JaneIro de mil n? .e.centos
res e reuniões da diretoria, e bem assim assinar diata do apetite.

II'
A embaixada do S .. A. J. ilustre P�esidfnte da S. �. j.

e �ezesete,
. dom.'crh.ada, e

Ijuntamen�e com o tesoureiro cheques e orde.ns de �I 2. - D ��a �a r�c!menJo I será .chefiada pelo acatado
snr. Mano Tav�res apos a reslde�t� nest.r dlstnto"Wr)JDovi�ento �Q diubeiro recolhido ao Banco para 111'���e��mfn:o�ia

as

e O�!�vo: III
esportista sm: .Conrado aula que limitou se somen-I �sta c�d:�e>: filha ?6a O_c<! I

.este fIm. d·eslgnado. § 100. Ao tesoureiro compete 'SíSrÍlO' II Moeller, e sera mtegrad'a te em ginastica francêsa, Schneld,�,.� de Lme Jacob I8 escrit.uração qos" livros caixa e qutros 9ueJorem Illl 3. - �ombate radical da, III, pelo,s seg�intes jogadores: aorcsentou os instrl.ltor€s sen SchneIder. :
adotados bem como assinar com o preSIdente os depressao nervosa e da Harbs, Wllly, Egon, Mar- aos atletas, e em brêve.1 Ed�.ta� n. 1?63 , 'lidocum'en'tos que se referem ao § anterior. § 110. III

'emagrecimento. de aml:os

III quardt, Gert, Arno. Jorge, mas brilhante improviso, .Faço s.-bwr qu... preten
O éonselho fiscal terá a sell cargo o exame dos o:. s�x�uroento de peso Schwanke, Geraldo, Ben dis�e ser intuito da Socie- dem, caSilr"se e� a Comar
livros e a �ftU3ÇC�O da 8úcißdalle, p�dendo para III variando de 1 a 3 kilos �I, dak eHertel.

. d d
.

d d ca (le Bom RetirO I
este fim, e eJ,ll qualquer. tempo r�quHlltar os livros

o SA.NGUENOL é uma
II O �egress? da bnihante .

a e organ!s� ora,

esen-, ANTONIO SCHMITT e'
.

m.
� dar pa.recer sobre as IrregularIdades que encon- III grande descoberta ciAntl'-llt embalxaqa Jaraguaense se

volver a pratIca do Esporte, MARIA SCHMITZ: I '
"

f!I".....
. para o bem comum oa mo- '. . I

trar. § ,120. Das a�8embleias gerEü8, sessões de ca, - opinião do Dr. Ma-

III
dará n,a nOIte de

. amanhã cidade j:lHlguaense. I
Ele, soHelf'O. m\lur�1 des I C

_, ,/
"...,..,""".-

socios funda.dotes e reuniões ,dá diretoria serão III noel Soares de Castro II pelo trem da car.reira. Os treinos dóravante se.
te Estado; onde nasceu, ? 2L.:......!!!!�7HI)�vr8da�. atas em livro compet�nte, pelo secretario �E .... ** ..... IX

é
.

, rã') rralisados as sexta lei l a?s �f'se:sels �e. �ovembro ! = .

.I·�,�'�,·�E�n�d.�T�e�I,:�,.ORO�M'AIA.'����� ��f��� ras, e na proxi�a �ita, os.d� 1 ]7, dO�lcü�d� e re- �
,

"SIEt:ÉTO X BRASIL instrutores servir se ão do � sldente . neste ?Istr.'to. em
COdlgOS: . B disputarão a taça "Tte, aparelhamento, para por em estrade Jara�ua, fflh'? �e __-,,-�_ _._--.�_

I
BORGES, RIB�IRO, ........ Leoriidàs ':abral prática, o refe-rido esporte, Arnoldo.�eon�rdo Sch�m!U nt':'��.. ·m:�JE .� DIUS' A. B. C. S.a Ed. = Hérbs�er» q..:.e sem favor algum é e de Oftl.la Priem Sc�!mltt rms;;.1}3 Ln � �

�
'. Pelas inf{)r.maçõ�s que: um dos mais bonitos do de prorlss�o COrrlercl�!1tc D�l SEU fICADO

........... CAIXA POSTAL n. 34 • recebemos, o Brasil e Se esporte - base. Ela, sotelra, domestIca,
-

" ,,,'.

•. natural deste Estado, onde ....:.... "aiomel-,;-E Salta'...t':'"- RUa M;mo.elL. de Andrade,'14
"""""

lét,o,.d,is.;nntarão a riquissi-
sn".....s

...,..... - .. -

... """""

,LW

"'" ..ISa
nasce'u aos vinte e dois Cama Disposto Paia Tá•

.;
. TELEfONE n, 155

.2 no'�alt�HÇa,erbCTstt!r·�epo�lioäassl'sCt"e"'- A no a se'd"" a'o Bras'l de ag_sto d'e 1921, demi-
Seu ligado deve'erramar, diarIaoa = ii '

y, ..
- v -

� '1 'ciliada e resid<:fite e �m· mente.no estomago, um lítro de bin..

I o, 14 m·' •

I
ma de ca mrlho! das três, I ,No proximo rnê, o E. C. Bo',,,·, RefI·'.o, fI'lha d'- Jose� Se a ,bili..- não correeJivrj!mente, a.

an -e� ala' "

� .... alimentos não são digeridos e apou.e-
� .., r �._, I . "

' .}, ,�.'
�

,

,

"

,
As 1atas para os referidos Brasil f�ra inauguféH a sua Ric'ardo tichmitz e de Filo- �b;e!!"mg:z;;'ri��hd::' v��:::'lIl-:::a

.. .. � jogos não foi marcaàa ain, riova s.éde._ quI.! sef á insta
mena Schweitzer. sen't<!-s� aba�i(lo e como qt1� enVeli.iIiZ � da

..porêm (o iníCio ser:á no, lada no sobrado u.nde fun
� nlldo. Tudo e amal'llo e .. VIda é --

REPRESENTAÇO-ES I
' jaraguá 26-8-1941. martyric:, - -

ti
\

. p\ro�imo mês. ciow·va o forum .e outras E para q�e chegue a0

cOhhe-,
" %�:a�>��d":t����a!�

DESPACHOS FERROVI)�Rios,:, E MÀRITJMOS - REDESPACHOS' dtpendellcias publicas, 'sita cimento de todos passei o pre- P!llulwi CARTERS pára o F�ãd,,�'

I I O A•
",",..

f' á G I' V N t d't I " bl' d para uma acçao certa. Fazem: COI'l'e'!'
E Ali B IA R QUE S

. .mQre em ranca n Av. etu 10 argas•. a sen e, e ,[ a qLle se��.....pu }ca,o livrétriE!htê esse litro de biliS; e'''roe5,

atividade f
.

d éd
. pela' Imprensa e em cníÍono 00-

,
sente-se disposto para tudo. N,io ea�-. re er! ar s e OS SOCIOS en de s'era' ,,,fixado dunmte 15 dtas. sam do:mno; são suaves e co��1\4b 1&0'

- , A' ç'a- t' d A· ""'t
- 'd· - .

'. -

"d' maravilhosas para fazer a bUis correr�. SAO f-.RAN.-ç;St":G DO SUL Estado de Sta Catharina, Brasil!i se, o es.po, Iva o l' co .. rar�o, mesas e pIngue-' s! alguem'souber de Impe t, Iivr.érnente. 'l'E!Ç'a. ai! PiUUlas' C:A,'It-
,

. = möré já rriniciou às ativ�· ,pongue, xadrês, dama e mentos acuse os para 'fins leg,les TliJR'S paT's'o Figal!o. Nilo 'l!(celtiW '

"."."
d d d d f t

'

t d' t' t A '8 li imitações, Preço 3"$000,�����'������ • eS, os qua rQ� e ue 'ou rds Iverlmenos. ptur �.� �p ��

I�OS;BAO
' ,

"'-2 >ir? P' .... "

í ou.r 'ri!.";

.,���, \,i.rgem Ea�,p,e-ciâli(Jade
de .,.WETZEL &�, 'CtL�.

., '

<�OlNV'I LLE:- ,,'{lWarCet" re�istr2da)
RecoMENEA.'SE:,T�NTf)L?I?AR,ítIroU'��f.iNJ1'COMÖ PARA ReuPN';'ee>MUM

.' . "0 "

,

c..
': h'i<

,,� ,,�
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1·. ,
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