
"Se formos qredicII. se tentarem violar qualq�.����,!18';' te: .�� o ara,Iii coêso, lutará' confiante na ravur�
dOI seus soldados, q,e cultuam acima de tudo a honra e o Clever'PI'fa"'com, 'a,�,eâtria. Mo momento do perigo, todos GS brasi..

leiros acorrerão pa. a defesa de nossa bandeira e eu estarei convosco."

. I
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ANO I\OVO! I D�L::S=��,! AfaslalllBnio de Hitler
I Rio. o gener.�l .

Eurico DITAOURl\ MILITAR NA ALEMANHA
I Grspar Dutra, ministro da i

I Guerra, élutorjso� o alis- Washington 30 (U P. a
. r'�mento de rese:vlstas (s�l- mericana) - b sr. will i
Ir dados) d� 1.a eategona, i arn Philip Sims, chete dos

c�)r�. ,�.:�lClmt�.�i)s dt:. �1n serviços estrangeiros da

I bl�IZi.H _IS, pat � o pr=:

,'empresa «Seripps Howard»,
I ch�3f'into �: cI!��s no H. diz, hoje, em' um artigo

II
o í�- :-�.!3 ..aíhões de cl.!,ça. que i�formações fidedig�as
dt• , s i es ",�e um te!?o �o d� I recebidas de Londres tn-

sa que o Reich se encon

'�O dessas m ..srnas um ! dicam que, possivelmente
tre em perigo imediato de

dades, em principias do ano en- colapso ou de guerra civil,
trante Hitler será afastado A opinião mais acatada e

do poder e substituido por .a de que o íuehrer seja
uma especie .

de ditadura deposto por um golpe mili-
militar. tar.

Entramos com este nlnero, no ano de 1942.
As incertezas do atual rnmento internacional, Ia
zem pensar no que de .irprezas nôs trará este
ano novo.

Não

prognosticamostMas
crêmos nos desti

nos do Brasil, guiado elo espirita previdente
e sobretudo patrlotico do residente Getulio varg.as.Ano Novo! �ue e nôs traga a paz, para a

ordem e para o trabalho E os campos revolvidos
ainda pela metralha, apeçarn de novo reverdeci-

'dos, como nova esp ança que surge.

. Os circulas díplornaticos
desta capital estão inclina
dos a acreditar que, algo
de grave está acontecendo
na Alemanha hitlerista,
apesar de que não se pen-

CUMPRIMENTO DE
BOAS FESTAS E f'E�
HZ ANO NOVOAproxima r'1Dião americana

no Rio Ie Janeiro , «Correio do Povo. rece- ....----...·--......--------------·11

beu mais os seguintes te- Insiituto Rocba Loures
legramas e cartões de fe- Exclusivamente para moléstias âe olhos, ouvidos,
licitações de Boas Festas e naris e garganta,
Ano Novo: Dispõe de 'a�arelhos os mais modernos para exame de

Do snr. Gustavo Neves,
'

.

sua especialidade.
diretor. do Departamento Richlin. Rua do Prlncipe. Fon", ;s34. JOINVILLE
Estadual de Imprensa e

....-...-..��_...._-----------I

Propaganda.
- Do sr, Batista Perei

ra, pres da AssoclaçãcCa
tarinense de Imprensa
- Do snr. tte. coronel

Rodolfo Augusto Jourdan,
comandante do 15.B C de
Curitiba e respectiva oficia
lidade
- Dos snrs dr, Paulo

Medeiros, advogado, resi·
dente em Joinville; Osorio
Saraiva, residente em Guri
tipa; Adolfo Silv�ira, 1'es.
em Porto Alegre; Drausio
Cunha, res. em Canoinhas;
Manuel Karam F., res. em

Indaial; João Lyra r�s. ém
Bananal; Revdos. Irmãos
Maristas e Oswaldo Buch,
res. nesta cidade; AJberto
Zimmermann, res em Rio
Vermelho; L da ,Silva Jar
dim, res. em JoinviIle eJoão
Correa Filho, res. em Retor
cida.

Buenos Aires, 29 (R.) r do Exterior da Argentina
Sob a presidencia do chs apresentará ao gabinete, em

I celer. sr. Ruiz Guinazu � sua rc união oe 10 de ja
alizou se na manhã de ti� moiro prcximo.: ( na quol
je e tambem á tardtjb I

será fixada, d.ifinilivamenksessão plenaria da del3fi� � posicão da Argentim
"ção argentina. que P,1rt� nnqu: Ia canlerencis. O sr.

pará da Conferencia l0 Guinazu já recebeu de
Rio de �neiro. Seus mr Washington, Rio (1� [anei-

, bros, divididos em sub,o roo Lima S� :,tiilgr) e Mon
missões de assunto-s pCjíi- tcvideu, 03 diverses reia

C05, economicos,' miiitl:s tcríos que pediu acs ern

e outros, trabalham ara· baixadores argentinos e

ment7_ na

prepara.çãÜ ��a
COM O�� quais poç!Ná.fixa�·

reumao, lendo rnat ais proposttos dos demals pai
que servirão de bas ao ses df;� continente america
sr. Guínazu para Ampl o no na conferencia do Rio
relatodo que I) mi iro de Janeiro.

As palavras do Sr. Presidente Getulio Var
gas, no banquete que lhe foi oferecido pelas clas
ses armadas, e que teve lagar no Automovel
Cl�b,. n� dia 31 de dezernbr..-" irradiadas para o

patz inteiro, são não ha duvida, o grito de alar
me e a prova de confiança no valer dos brasl
leiros. Ofereceu o banquete o ministro do Ar
sr . Salgado filho, que referindo, se aQ trabalh�
patriotico do Exercito e 'da Armada teceu um
hino ás realizações' do governo do" Presidente
Vargas.

A r:espo�ta do ilustre creador do Estado Na
donal, prdendé'mos transcrever na inteO'ra no

• b

proxmro numero,

Para levar a guerra até
Tcquío :

WASHINGTON,3( Agen da frente de guerra no Pa
da Nacional. __; Brasil) - cifico .Iníormam que uma

Os altos comandos tnilita grave ameaça está pesando
res, navais, terrestres e a- a&ora sobre'Minilha. Os
ereos estão .ultimando ofen· .ta:PQneses, com fortes des
siva contn. o Japão, em tacamentos de tanques e

todos os mares, afini de b�nbardeiros em mergulho,
levar a guet'ta .até Toquio estão fazendo forte pres
e as ilhas adjacentes: são sobre as tropas npde
Manilha, 31

. (Ag. N�c. aIl}eticanas e filipinas. Es
- Brasil) - Informa-se tas foram novamente obd
que oficiais alemães' estão 1 gadas a lutar fetozmente,
di,rigind? as qperações �a;s'l ínflig.inÀo. grandes gai;cas
tropas ]aporreSas naS' Flh- ao Imlfngo: Na flenle de
pinas. Singê.pura houve poucas Londres, 31 (Reuters) -chili pronunciára perante

moàificações. Foi estabe- q grande discurso pronun, I o parlamento dos Estados
MANILHA, 31 (Ag Nac lecido contato com o ini· clado ontem perante o, Unidos um grande. discur

..,... Brasil) - Anuncia-se migo a 320 quilometras de pa.rla�ento .d� Ottav� p�lo I so, porém o de Ottawa
que as tropas norte-ameri- Singapura. O inimigo lan- pnmelr? mmlstro bn�antc� I fôra ainda maior, de certo
canas estão em plema per 'çou um ataque aéreo con- snr. �tnston ChurchlIl fOI i o maIOr de sua carreira.
seguição as forças japone- tra o aerodromo de Sin recebido com entusíasmo I
sas na frente 'setentriona1 gapura, causando danos in pela imprensa tanto do Ca -----.-----

das Filipinas. Despachos significantes. As forças a- nadá como dos Estados I .

di:lql1ela frente afirmam que éreas britanicas bombar- Unidos. Um jornal cana- A torre Eifel será
o ato presidencial que

no setor de Tyeng os ja dearam
. c?m. êxito um aero dense emitíu a opinião de demolida!

relevou mulhs imDosta a 2 pcneses· iniciaram a fuga drama Immlgo. Infor1!1a se que jamáig foi pronunCia- ,

lavradores do Norte que
desordenada. que no ataque do Ola de -do um discurso mais opor· LONDRES, 31 (Reuters)

deixaram de atender _

Natal contr� Rangoom fo tuna e que provocasse tan- -.A emíssora de Berlin

(não de respeitar, vej'1}-se) Londres, 31 (United Press) ram ?�st�uldos 20 apare- to entusiasmo, Os jornais anunciou num telegrama.
- Os ultmos comunicados lhos Inimigos t'

ás leis do selo, representa
. nor e-amencanos dbseram de Vichi que a Torre Ei

.
Acaba de desaparecer no uma júrisprudência fisca! -_...;.-........------------------ que Churchill mostrou pe- fel e outros edifícios e mo'

Rio de Janeiro, onde reci que precisa ser r:rnplall,tn C I" n e B h
lo �eu discurso, que 20 numentos que não possu-

dia ha longos anos, o eS te irradiada. Eles; ignora- U r m_eses .

na frente de bata!ha! em valor histórico para jus.
critor catarinense Virgilio nM formalicbdes fiscais, <Í-

nao tmham enfraquecido tificar sua conservação se

Varzea, A in�ptção fi&cal é es' Hoje 3 de' JaneirQ Amanhã 4 de Janeiro seu coração de leão. Chur- rão demolidos afim de que

Espirita brilhante, Vir- se�cifdm�:nte �nstrutora e' A's 8)30 horas em ponto, !:.erá apreFcntado pe seja aproveitado o metal

gilio Varzea foi na literatu- orlema�ora, ÓOO se tornan, la lJfa, ö meJs recel1te film lançado no Brasil ... " _ . "
que' contêm.

ra nacional, não apenas?o repl e�sora em face a O maior drama da vida de circ
'

t' h'
.

I' .' Campeoes do ar
uma das figuras mais va- mfr;::ça0 GO!GS".

O
•

a � oJe rea 1 LONDRES, 31. - (Uni·
lorisadas pelo talento e pe A NêlÇão nã�.: funda os zal1<J, em montagem estonteante, mtltulado:

.

A civilizãÇão éstá em ted Press) - A situação
Ia cultura, mas um creador seus orç:mlentos �m muI. 'OS homens devem ser ass.-m' march�! _Ql1e trará o dia �os alemãis com r.efere�Gia
de belezas mçrínhas. tas mas na fiel observância Je amanha? Que fato de a falta de matena pnma

Foi ele, assim,' o Pierre das suas ltis fiscais. (Proibido para menorel! ate 10 anos) grande importancia pOderá
I é flagrante tanto assim que

Loti das nossas letras. Dentro d':ssc critério e com Herta feiler, Hans Soenkere e p, Hoerbiger. se dar dentro do proximo os alemãis pretendem se

Escreveu o «Brigue fIi sob a influência da lapidar Letreiros em portuguez - f"dado em demão. tuturo? Estas são a� per· apossar de todo o materi'

busteiro� «Mares e cam- decisão do Chde da Na. guntas vitais que surgem aI, empregando na T-oi're

pos» cGeorge Marcial». ção as class9s trabalhado FEIRA
em n03:oa m:.ni� nestes Elfel de Paris,

Virgilio Varzea desapa- ras: ou melhor, O povo
4a., e 53.' fEIRA, 7 e 8 de Janeiro d!as. E. em todo I�gi.lr, �- ---.---,.-------

rece aos set:nta e seis anos brasiléiro comnr·"'nde o A Warner· BiOSS 3presel1tará: Kay franciss, xiste uma real eXlgencla V S' f
d'd d

. . '. r- ",-
. 'I

. . ,procure ilzer u-

t
e .1

t
a�e,

deP.�ls ?e, ga sua dever CIvtCO que sa encer Jan Wunter e Donald Woods, en; : �f; �s (melOS rl!'�. �os po

I
ma cadt�rnetl.l da Credito

rale.donal e I Ut�l1na Oh' por' ra I?o pagamenlo de todos 'IAnJ·O de. pi_pdada" �!rao. r2Zt'� es es In ormes, Mutuo Predi'8l e faça" pre'
um I ea gra.ndloso, aver os Impostos qm' lhe !:ão

"..._ on.,. com ,1 maXlma presteza· e I' sente par'" f'lh
t ·h ..

• .' N eiN O
. . . «S('US I os Olt

con n��do para o mO':I. s�licitados pelo Poder Pu 1 o progra��' Qmp, ac· (' esenho$ animados, a convel)l�ncla.. ,esposa.
.

menta Ilndo de evoluçao blico, m prcpolção das N.:� nO�(l s:·ne ..CAM·

das letras p;:tttias. exigências cn:sclOntes dos PEOES DO AR .. aRCA ----------

Santa Catarina perde cum serviços nacionais. : Saúde e btm +-
eslar

Victor satisf::;z I:'sld cxigan
Virgilio Varzea um dos Só há infnçào punível da, e o'!; f<'Cepto, �s saber

,

seu.s. va:ôres !iterarias mais quando éla é

d.OIOSà.
". peJe ,. "",'.;,>t., bos apre�e,ntadoS U,ltim�-IIleglhmos É a jurisprudência mais menti.! tlao n expressa0

uma vez firmklda, agora, :u��n�ma da sóe�cia radio,
pelo própr,io Chefe da Na- tomca. en�,:,r�har13 e mte·l
'ção, com ci:lsoconcreto dos

o -.-------,---,,---.-----,--'- Os cCAMPEOE� qo AR�

lavradores do Norte. Domingo, 1S de J"'aneiro ;pfcswt�dQ:> no dIstInto pu I ullo elementos Iônicos:
Saibam quantos .•• Assim . . ' . .

blico de todo o Brasil, por

dev(;i'á. começar, mai.s uma I Retillzar, se-a a gra�de e tra?ICIOnal f��ta preço modico, pr�p,orci�:
pOilarla das autondades I popular do � anto padroeIrO da matnz S SebastIao. Ram c�m segurançil a mal:s

supremas do' Erálio aos !:, ", I ' v ,
recepçao de cndas long2s

. r.gucsc,errl plograma eu"
seu!'. S;';l vldores que dese c I tas.

jem, fiellJ1ente, servir aos O
Entre os muitcs iJp\:dd-

inter.:;ses do Brasil e dos elegacia de Policia dt Jaraguá çoamentos tccnicü·, íõ1cor-

brasileiros, dando-lhes cun- p._orado;; 1'i'.'SI'l':.j -CAMPE

hecimento da sábia deci
A dl:!legada de policia de Jaraguâ torna nublico OES DO AR,» de·:�tiJ.ca se

Lenha' picada são, com um .cumpra-se» qu� .Ots proprietá!'ios dd� VElc!-llos a tração animal, ficam a sintonizaçào com DES

fiml e terminante. SUJeI os as segulOtas IsposIçõês para () trafego: .

DOBRAMENTO DE FAI
1. - Proibição de colocação (h� cincerros nos XA, qUi� tOrna o programa

'animis atrelados. de onda curta a grande

E d
2. - Não carregar em ecesso os veiculos. distancia tão fadl de ou

mprega a 3. - Todas as carretalS que traf.egarem á noite vir qUanto uma estação pro.
deverão estar munidas de luzes. ximo .•

JaragLlá, :� de jaudro 1942 Vejam a exposição de Sanguenol
Paulino Natal Banin radios na firma H. Jordan" L' ONIe. .1 .S.P. n. 199 de 1921
Delegado de policia & Cia. filial nesta praça, ���--:!'__• •

!'IiV'·

Ouvidos - Nariz - Garg4a - 61hos - Dores de cabeça rebeldes
.

CLINlq ESPECIALISADA

. DR. SApALLA AM!N
Consultório: ,J Rua 15 de Novembr.o, 742

(ao lado da Farlácia Orion) - BLUMENAU,
- disêOrso de ChUk"'chnl--..--._- ----�-,,--- ...

Fechados p fRACOS E ANEMleOS I

D•••P. dois jor ais. VINHO �REõSOTADO
em São Pau� e Do Ph. a.. .Wo ... SIIooa ...

um em Sant�Ca.. E • ,_ ...._.

tarina I Toaee

Rio, 24. Comunid!oDe-. R.....
par lamento de Imprpsa e . BI'ODChiIeI
Propagélnda: .

l'
Ú ,_._._

Em sua reunião

t
on-

: cr�

tem, realizada sob presi-
' Comelec8.....

dênciado

sr.Louri,val
ontes ViNHO CREOSOTADO

diretor geral do IP, o '.' 6 Unt 'g.rador .ß"'.

Conselho Nacional e Im· "---- .-----

prensa, procedmd á r12vi-: Virgilio Varzea
são nos p�ocess dosl
jo!'mis 4Br asil A hi,. e

cAurora Ilustrada de S.
Paulo, e tendo vista
que ambos esses· eriàdí
CDS continuam,:,nte n:;erem

...

publicações cant. rja�, ás
instruções expedid' , infrin·
gindo assim as di osições
constantes do arl.131 do
decreto lei n. 194 de 30
de dezembro de 39. re

solveu cancelar os egistros
dos aludidos jor ds.
Idêntica medida oi apli

c'da ao poriódico "'Dia e

Noite», de Flo"jnopolis,
Santa Catarina.
Ontem mesmo O sr. di

retor geral do D expe
dio as necesárias rovidên·
das no sent);.,do fecha·
mento dos

-

trê referidos

As multas fiscais

jornais,

Pedidos pelo telepho
ne n. 53, ou na C�sa
May 8t Fischer.

SANGUENOLMilh N

S
de pessoas tem sado com
bam resultado popular

depurali o

,ELIXIH 914
CONTÉMBRINDE

Com um or!ão d:o feli
citaçõ::s de b08S festas ú

ano novo, n:cebi::mos da
Ílfl()Oltant" firma Carlos
Hoepcke S A, com filbl
em ]0inville, lli11� folhinha
d�

. apontamentos diarios,
'\Jena o cO!Tent� ;mo.

-

A sUilis' ah.d. kdo o

organismo
. O Figado, o Baço, o Cora:.
�ã(J, o estômago, os Pulmões
e a Pek. Produz Dôres nos

Ossos, Re.:lmatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir 914
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um licôr.
Aprovado corno auxiliar no

tratamento da Sifilis e Reu
m.atismo

.

da mesma origem
pelo D. N. S. P., sob o n'l•

26�de l?lfi
. "

Arseniato, Vanadato,
fódoros, Cá!cio etc.

HlNICO no CÉNEBRO
IONlfJO DOS MU��!JLOS

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmkos. Mães
que criam,Magros, CrWinças
raquítbls, recebeI ão a to

nificação geral do organis-
fornece a domicilio

Janssen Breia. mo Com o

Precisa-se uma, á rua

pr�sid�nt� Epitacio Pes
sôa n. 207.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'".d:Ç)lfH1erm�ann Schultze
", FABRICA 08" MO'VEIS'Poma�aMin8UCO'rà

,.

E' a 'pomada ideal
CU�A! TODAS AS
F E R -I DAS, tanto
humanas como de

Especialidades em bancos escolares.

.
Rua Rio �ranqo, 964

�-:,., ) �·i

animais.

"

BANCO AGDICOLA E' COMERCIAL
Ma,riz:Blumeoa u dB BluIDanau' Filiaes: Joinvill�,
Rua 15 de N.v. .'

J

Jaragui, HamoRla
Agencia em Mafra - Filias em inst: Rio dU Sul e lodaial

Correspondentes. nas maiores praç3S do fais

.NUNCA EXISTIU
IGUALI

(Ou Regulador Vieira)
A mulher· evitará dires
Alivia as cilicas uterinas
Emprega-se com vantagem,
para combater as irregula
ridades das funções perió-

dicas das senhorás

É calmante e regula
dor des&as funções
Fluxo • S�datina

pela sua comprovada efica
cia . é muito receitada. Deve
-ser usada com confiança
Fluxo - Sedatlna

,

A Farrnãcia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA- úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Ona. Carolina Palhares, de [oinvillo, curou C3m Capital autorizrdo . . . .. 1.200:000$000
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS! Reservas ... ',' . . . . ..

I 663:779$.560
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! ! Depositos e saldes em C/C 25.000:000$000
Adotada em muitos hospitaes, casal, de saude e Faz todas as operações bancarias no Paiz: fobranças, des-

clinicas particulares. contos e caução de títulos.. de expottaçã0 e'6utras �Qperações de

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira =Pomada 'credito; passes para as ptincipais pratas do paiz. Taxas mo âieas .

.• ,. ". I

Minancoral> nunca existiu a não ser em suas Va. Sa. já abriu uma eConta Deposito Popular»
latinhas originais com o emblema símbõlico acima. nC?:.Banco, Agrícola e Comercíal dê Blumenau ? Se ain
Recusem imitações l Exijam a verdadeira MINAN· da não o íez, procure imediatamente nossa �.secção

CORA em sua latinha original. de Deposites» que lhe dará proatamente.' todas as in
,

REPAREM. BEM AO.COMPRAR!. formações desejadas.; '. '

"

'

E' um produto dos Laboratonos flMINANCORAII j .
AI�m da conta .Deposito,_ Popular>, Deposites injciais a

dejOINVILLE partir de 20.$000, para a qual sao abonados juros de 40/0 a/a,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!���. o Banco Agricola e Comercial de Blumenau mantém ainda as

Dr.Waldemiro Mazure�b�D ß�i�.�scc7t�I�paSIçÃÖ·, 2,0 %
I

Ga� 'CH, RM .A,OfMedico' c, c. c CqM AVI�O PREVIO, conforme, con- - ,f I 'oi
.

L� -

. I dições na çaderneta .. 3,0 010' I

Consultorio e resídencía : - Rua Marechal Deodoro I

DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS 4,Oo{0 ! J�R L:\G UA -- .r�NT.L\
DEPOSITOS A PRAZO FIXO de 6 meses 4,5 0/0 !----�___,.---------_4__--------�
DEPOSI fOS A PRAZO FIXO de 12 meses &,0 ojo "

.n� �am�H a ���H hm � d�" h uUe Os�rosdo�g��apitdud��me��me�� --�---���,-.--�-'�,��-��--���������--�.�

FILIAL JARAGUA • Rua Cei. Emilio Jourdan n.115 BANÇO POPULAR AGRICOLA
Caixa' Postal n. 65 - Endereço 'l'ellegráfico ..cAIXAlI II (�'

DiO V'ALE DO. I AJAI', iii
,Horario : Das 10 ás 12' e oas 13,30 ás 15 horas. III ' IISabad�s : Das 9,00 ás 11,00. ;, Cooperativa de Crédito de Responsal)idade Límítaãa ;;
� I iii

Autorisa.do a. funcionar pelo Decréto n 7525, e 9 de julho de 1941, III
I Dr Mar.-nho Lobo � assinado pelo �r. Presidente .d� Republica e. egístrado no Serviço IIIInternacional de Seguros, Mutua Catarinense,· . ,III, de .Ecouomla Rural do MiDls�erlO da Agfl ltura sob D. 1197, iii

Albingia, Nacional, Segurança Indústrial, Fogo, , , Advogado :" ',1.
"

'III
em 16 de Julho de 1941.

121
Marítimos, Terrestres, Vidros, Automóveis, A- . lX1 S lC'tD E EM BLU NAU [Icidentes . pessoais . .

Escritorio e residencia �m [oinvíle. IZI D
' .

� .

ACIDENTES DO TR�BALHO :; RIJa ,Ab4on ··Batista No. 109-:....:·Telefône 683 ri Rua 15 de _novembro n. 923 (em frente Igreja Matriz) III
LIQUIDAÇÃO IMEDIATA QE TODOS OS - ;. '111 CAI:><:A POSTAl::. N. 104 �- Endereço tele BANPOPULAR III

SINISTROS �" 9, j'

'_" Ja�gUá ,!! D"".PRDSTlMOS,' OD,SCOC:Tos, O SITos,

, .

IIComissarios de avarias de diversas Companhias � IZI � CI CI n
IXI

laforllações: IYeßi�a Getulio VaraiS, 184 (telefone 531 �L
.

Consultas:' 'ás quint�s ., f�i_.� -.1 II COBRAMçAS E ORDENS DE P AMENTOS II
';.O'lona81·0 Parth'enon Paranaent1r;I,.l ... : .. 'r :) EMP�STA ESPECIALMEN1;E AOS A ICULTORES II

IJU
.

. .

. I

. """·111 , Paga. pára DEPÓSITOS, as melhores tax'l a saber: .. 111
CLlNIC;A:�UBGICA

'

III Conta Corrente á. Disposiçãov :.. - 2 % li)
-��,,:;<',;,1.., . ," , " I§J Conta Corrente com Aviso Prévio � - - - 5 % III

" "i� ':,,�:�-�!cro. >_...:. �,
- III Conta Corrente Depósitos 'Popu lares o - : 5 1/2 % 1'§1

Dr. RENATO: ,CAMARA ,�, ,til Conta "Corrente Prazo Fixo: por seis rnezes - - 6 % III
.

�. T ',,' •

'
•

",�"

iii' '-
. -

.

,1 t� por doze mezes - 7 % III
DIRETOR DO ,H0SPl!fAL S.-,JOS�!

-
.

-,

III
.

III
�àra"Ãe, :Doea.: ....!:iIs de . se.·ö""ral,·. :1:iID ','

Aberto dás 9 �/2 ás 12 horas e das 131/2 15 horas. 'ara
"_" s- ' ,S- III .�, .

.

AO�, Sabados das 9 ás 1 I hnra
. [;.' >.:,,-.r.artos ....

,

: ',:': ',J' ,

• �"
•• "

1I11111111J1II1I11111i1l11iJli111J1llli'1iJ1II1II1I1II1II1II1II 1ml1111111l1Bi1
r

"
T ConsuUa�vá qualquer hora,: no

'

.
\

,......... ,t l - .

, Hospit�IL.,�,� _

\ no consultorio
I, : ,-

fAlA.,j\JLEMlo'" ;'.
'<�'j': :.. \.,:11 !

'

. ; .. ;-
i

MAY & FISCHER
Corretores de Seguros em geral.

fiscalisada pelo Governo federal
CURSOS: Propedeutico, .Perito ,Contador e Áu
xiliar de comércio. � InternatoJ e Ext�rnato,

(sob inspeção federal permànerite J \

c'

.'
Diretor: Dr ..Luiz Aníbal Calderari

_

"

'

Bua Com. Araujo n, 176 - CpRjTI,BA. __--:.. Paranál
,."' \.. \. t.'. OrO -- ,"\,', �;:, •

üb- Estio em-pleno' funcionamento as aulas 'de .

admi.ssão á 1 a. serie do Curso fundamental
'

��.IIIIII�III�III�II1���IIJIIJ�E�IIII1JIIIIIJ��
,

..". IAI
• 1· IZI

,

'

, ; -

-

,

111

Cpnjuufos Klefricos I
III
111
111
III

11
lfl
pg

1]-- "I'a IVÓ! MIE! FILHI!
IIJ Todos devem usa r

I·· Fluxo·Se�atina
iii
iii
III
III

IJ'
iii
111

,1)1
i
IZI Encontra-se em ·toda Nota: Pede-Ie a. doentes ,ue desejam ser

III UcDNSpP:�t�7. de 19\ opendOl flue 'comparepaà DOI ,..imeir .. dia.
I��;·--·--�------��---=-====-----------I----��·��·-"��

,

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
'

curso são GRATUITAS. E _:

Waculdade de Comercio do Para..
(ESCOLA REMINOTON)

«U N IVERSAL)�
,

.

,

.para iluminar leu lar, sitio, fazenda, etc.
.

'Funcionar seu ra_io,
Qarregar baterias de automovel, radio, etc.

TaES
MODELOS

com

capacidade de
100 .- 450 watts
6, 11, 110, '110

volts

Peçam demonstrações aôs Distribuidores:
-

Carlos HoepckeS.A.
Matriz: fLORIANOPOLlS

Filiaes: BJ.;UMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, LAGUNA,
.

SÃO FRANCISCO - Mostruario em TUBARÃO
Endereço telegrafic:o : «HOEPCKE»

...--" Ha-EL BECK'ER
, Rua CeI. Emilidjourdan! Jaraguã do Sul:

t_;iO"HEN""'" .. Est� situado ponelhor ponto- da-eídade. Quasi vis-'.·
{"l,il\

.

I U
-

vi� á Estação teea. Dispõe de otimas acomoda-

�1DE,"R'nrs ções e oferece �maximo conforto aos srs. hospedes,

�t. ,
ti. Bphos quentes e frios. '

HIGI.ENE - CONFORTO - PRESTEZA

-

Cure seu!' m es e poupe seu bom dinheiro

Nova

a que dispõe de lor sortimento na praça e oferece
'

seus arti s
â

preços vantajosos.
Rua Marechal De od o, 30' Jaraguá

I

- \

CI fn i1ca e Ci ru
.,i dos

Ollios, Ouvi�os,· Nariz e Gar nta·
Dr. C.,.llJerna di

•

OCULISTJl
Medico da S. Casa e do Instituto de

São Paulo
Receituario de oculos; operações dOI '01 os= ca

tarata, glaucoma, pterigeo, strabismo (01 OI ves..

gOI), plastica das palpebras, etc

Op�rações dos ouvidos, nariz e· gargant : Mas
tolde, plaltica do pávilhio, cornetos, sep tamig

dalas, polipos,. sinusites etc.

Tratamento,do estreitamento do elo.

(mal do engasgo), operações do boc:i
(papeira) etc.

go

Estará elD Jaraguá de 1
de janeiro de 1941.

a 9

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura'Municipal' de Jàraguá
nun DI NOeOlllA
o ré.edlo que te.. depuredo
o s.ngll. de er.. •••caa'·Renato Saus, Prefeito Muntcínal Substituto de

Jaraguá, no uso de SUfiS atribuições que fi lei lhe
contere e conforme devida aprovoção do sr. In
terventor Federal,

, DECRETA; Art. 10 - Fica tre nsterlda da verba 8 71-1
Art. 1. - Fica o poder executivo municipal do orçamento vigente, para a 8 73 I, a ímportàn.

autorizado a receber por. doação, para fins edu

I
ela fie sete contos, o ítoceatos e noventa e treta

cativos, de' ArturCarstêns e senhora, um terreno mil e setecentos reis (7:893$7). -

no lugar denominado Retorcida (Estrada Nova), Art. 20 - Este decreto entrará em vlgor na

com a area àe 8.000 mtrs 2., com 80 metros de data de sua publlcação, revogadas as disposições
fundos, faz(1Ddo frente na d'ta Estrada, fundos em contrario.
e por um lado com terras dos doadores e pelo Preteítura Municipal de Jaraguã, em 9 de
ainda com terras dos doadores por uma rua pro dezembro de 1941.
jetada. .

Renato SUDS
Art. 2. - O Municipio será representado no Alfredo Moser

Ato da transmíssão pelo seu respectivo Prefeito. ,'.:
• -. João da Silva Neves

Art. 3. - Este decreto entrará em vigor nii
data de sua pubítcação, revogadas ad dlsposíçõ es,
em contrário. Grande Empreza Americanópolis S/A de Imóveis

Prefeitura Municipal de Jaragué, 17 de no
vembrode 1941.

6S8.) Leónidas C. Herbster
-'. Bonato Saus

_ Decreto-lei n. 89
Cria o Cargo de auxiliar 'I'ecníco,

O Tte. Leonidas C.Herbster, Prefeito Municipal de
JaragU'á, no uso de. suas atribuições, de acôrdo
com a autorlzeçáo, do sr. Iaterventor Federal e

aprovação' cio Departamento Admínístratívo do
Estado;

DECRETA
Art. 1'. - Fica criado, junto a Prefeitura, o

cargo de Auxiliar 'I'ecnlco que será provido por... p
_

profissional legalmente habilitado, percebendo a ...0 remlo:
remuneração anual de 7:200$000.

Art. 2'. Compete ao Auxllíar-Teeuíco a dírec-
ção da secção e dos serviços de Obras Publicas. 3.0 PreDlio:

Art. 3'. - Os vencímentos do respectivo titu ..

lar serão pagos, no coerente exercício, pela dota'
çäo «8-21 h-OperárIos do serviço de estradas e 4.0 Premio:
pontess=- do orçamento em vigor.

Art. 4', - O presente decretulel entrará em
I

vigor nfi data de sua publicação. 5 O Premi-o.Prefeíte Municipal de Jaraguã, em 26 de no- • •

vembrn de 1941.
Leonidas Cabral Herbster

Renato Sans

ça dt:.sta maT-

c� leader

I�ndústria de Calçados
Ij]ri] . Gosch Irl1lãos S. A.

1\ Aviso aos subscritores
I Pslo presente, são convidados os Senhores

I'.. subcritores de UÇÕ9S da S,:Icil.:)dade AnÔnima. IlC�.
�
ma referirta, para It primeira AssembléIa geral que
tl:'rá por fim a nomeação dos três peritosque de

m verão procede� fi avaliaçäo dos bens e direitos
� com qUfl! tO(!Oß os subiScritores preten d e Itr

�
realizar e integealiz'H' o capital subscritu,

na.
for ...

lDüção da. Socied.ade, C1JjiJ. Assembléa deverá rea.

liz�r-@e no dia 10 (dez) de j,ll1Firo próximo vin
d')uro, pelas 10- (:'l"z), horas, nesta cidade, no es· .

í�.� crHório dí-1 ihmü GOEch Irmãofl,
� Jan�guá, :20 de àezcmbro de 1941

� _

WERNER GOSCH

� Iocorporador
��
íl
(A
t.�
�;j
fl��
t··s':'\;i'1
I,;'
��
h}
[i' P_elü p::-",:seut9, säo c()nvid�d(J3 08 Senhores
!� subcritüreH ds açÕ21J da Soeiedade Anônima. 8.ci�

t� ma menciçi!lud'l, p1.irtl a segunda AssembléjR' geral,
1.5 que terá por fim o 'lx,1m;:.;, disclJBBão e a.provação

I:
do laud�) de avatiação dos beus e direitos com.

,

que todos os subscritores pretendem realiza!' e
Mais um Íildi5p_en%�vel obj�to ��pa..:;' dt2sua nescesi .. f.�. integralizar (; capital 8ubecrHo na formação da

d""..aö .o 1lI1:11i1o .. (l .....a�..;t(J> 11" ......... r,.<;I!! Pl. t'f1!.l'l'.t� 'W�Il;,_'lfgl
..

'!íl'·H Somectaàe, cuja -assembléia deverá tßr logar no
51I>Uv., .... ��,.;!I.llli���1JU ....., _liall '!l.�Ll.JI'.Ilí.U l&tI�� iA .íI. ,

.� dia. 15 (quinze) de j-1[Wirf� proximo vindouro, pe-,
_-=���=_�=�.".ua_."__��._" IIllS 10 (dez) horas, nesta cidade, no escritório dilo

.

Preços vantajosos - Peçam -demonstrações na
. firma. Oosch Irmãos.
� Jafüguá, 20 da deZEmbro de 1941

--=:::..:�i W��o��o����H

Decreto n. 31
Recebe em doação um imovel

O Tenente Leonldss Cabral Herbster, Prefei ..
to do MunicIpio de Jaraguà. de contonnídade com

o disposto no Decreto Estadual n. 450, de 13 de
junho de 1938;

,

Portaria n. 111
RENATO SANS, Prefeito Subsrítuto do Muni

eípío de Jarsguä, no uso das atribuições q!.!e lhe
alio conferidas por lei; DESIG�AR o sr, JOAO DA
SILVA NEVES, para responder pelo expe.diente
:da Secretaria, emquanto durar o impedimento do

'respetivo funcionário e encarrega.r-se do serviço
de empünho.

Comunique se.

Prefeitura Municil'al de Jaraguá, em 6 de'
.. dezembro de 1941.

&88. Renato Sans

Portaria n. 112

Renato Sans, Preteito Substituto do Munici

pio de Jaraguâ, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei.

Designa o bI. Raul Massaneio, pura 'respon
der pelas funções do cargo de Auxiliar de escri
ta da Intendencia Distrital de Hansa.

Comunique se,

Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 6 dI:'
r::

dezembro de 1641.
BS. Renato Sans.

Portaria n. 113

Rtlfl&.to Sam:, Prefeito SUb3tHutO do Município
de J�rBguá, no ueD d.e suas elribaiçÕBl:i que 8 lei

• lhe CODIere.
TrunslBre, do orçamflnúJ do 20, Distrito purl!

o do l°, da verba 871-1 - credito f.mpJ.�melltar I
Decreto-L�i i!0.85 de 228-1941, a quantia. l1e Ra.
5:605$3 fi do orçamenw do 10 diötrito pam (} de
20 da vorba 8 73 1 - Cfl3ditu SunlellleGuu' Decre'
to-lei no 85 de 22-8941, ti. quantia de 5�Goo$Joo.

Comunique-Se.
Prefeitura Municipal de Jareguà, em 9 de de-

zembro de 1941. '

aSEl. ReBato Flans.

Portaria n· 114

Renato Sans, Prefeito Substituto do Munici
pio de Ja.raguá, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei. I

Transtere, do orça.mento do 2. distrHo, Dfira

o db 1. , da verba 9:·94.4, fi quantia de Rs. 600$000
Seiscentos mil reis- ,

. \

" Comunique-se.
Prefeitura Municip_al_ de.� Jaraguâ, em 9 de de-

zembrode '1941;, < _ ...'--
- .'

ass. Renato Sans .

•

Correio do Povo 1, - 1942,
Decreto n. 34

. Autorizfi transtereaoía de dotaçõ es.

EIIIPres.do .0lIl _a......

f.rld..

�Ic.r••
Manch..
O.rthrOi

Espinh••

�4�.
Rhauma,Ia••

••1
Escrophul••

li!! syphlllH... ,

SEMPRE o MESMO I ...
SEMPRI O MILHOIII... I

ELlXI� DE NOGUEIRA
Grand. D.,UIIllvo do Senou.

,

R��dSe�r:cl.���eirl,�L�05 Direclor-Presid'ente: Dr. Alfonso
8,0 andar de O. Santos

Valor dos imoveis contratados:

Agencia no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n,9

2.0 andar

15.000:000$0.,0
Distribuição de casas e terrenos 'por meio de sorteios mensais,

autorisades por' Carta Patente No. 32

Resultado do sorteio realizadono dia 27 de Dezembro de 1941
'Ii PLANO MAGNO·- mensalidade 5$000

� Numerações premiadas:

I
1.0 Premio: 5.161

5.474
Nos 10. premio 162 Um imovel no valor de

3.0 premio "2'8õ:" 100:000$000
2.0 premio 474 Um imovel no valor de

3.0 premioTsõ 20:000$000
1.180 4 o premio 877 Um imovel no valor dé

3.0 premio'Tsõ 10:000$000
1.877,

I

1"i'''- 5.0 premio 294 Imóvel no valor de

II 3.0 premio2'8'() 5:000$000
Centena 162 100$000
Unidade 2 isenção da rnensalidade de janeiro9.194

Total dos imóveis sorteáveis mensalmente: 785:000$000
o sorteio do mês de Janeiro tealizareá-se no dia 31

e a si proprío,

Adquira uma

GELADEIRA

NORGE

Ao comprar,

não sa esque-

É () N()�lO nORIiE SenSaCiOll�1
.,

.

L

INSTITUTO "BOM:JRSUS"
Estabelecimento Livre di! Ensino Secundário e

Comercial. Officialisado. Com Il16peção Permanen.
te do Governo Federal. Manten;t,: Internat')j Semi
internato e Externato. ENSINO LEICO,

j
• It

CURSO COMERCIAL OFICIÁLlZADO (Noturno)
'CörMs:

.

: Admissão e Própedêutjeiq'
Cursos Téc;nicos: CONTADOR E GUARDA
LIVROS

(Os diplomas fornecidos por ests estabeleci
mento são válidos em qualquer ponto do
pais)
ESCOLI'\ REMINGTON OFICIAL
(AULAS DIURNAS E NOTURNAS)
Curso Comercial Prático
Aulas de: Datilografia etc.

Porque MUITOS DÃO PREFERENCIA AO In
stituto "BOM JESUS"?

Porque é um estsbelecimeto de ensino de primeira
ordern. O único que mantem Curso SECUN·
DÁRIO E rOMERCIAL OFICIALIZADOS, no

Norte do Estado.

Porque todas as diciplinas são lecionadas por proles
sores especializados, técnicos de reconhecida
compêtencia.

Porque os alunes diplomados pelo instituto "BOM
JESUS" têm-se salientado na vida prática com

provas de competência e capacidade.
Porque no Internato do Instituto "BOM JESUS" os

. estudantes encontram a maior comodidade, Hi
giene Alimentação ótima. Campos esportivos.
Biblioteca selecionada, etc. etc,

Peçam Proseetos á Diretoria do Instituto "BOM
JESUS", á Rua Princeza Izabel, No, 122 (Ao lado

. do Templo Evangelieo)
JOINVILLE-ESTADO SANTA CATARINA

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio - Avenida Getulio Vargas, 160

Residencia': Mal. Deodoro da Fonseca, 814
Telefone, 34

L Pal-ace Hotel
de M A R TIN S J A R U G A

Rua Barão do' Rio .Branco n. 62
Todos quartos de apartamentos, com agua

corrente, quente e fria
Elevador - Fr:igorilico . Cosinha de 1.a ordem

Salas de amostras para os srs:- vJa;antes
.

Automovel na Estação
C U R I T I B A PARANA' BRASIL

Ir.tdústria de Calçados
asch Irtnaos S. A. .'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S�!tbr�. ?
Outbr , l�)
D�z. 11,.1

e� r,r.
Dez. 21.

ra�er o seu «Bi::m E�.t;",r;d:' Fel'n'r;:' i' o �f;U Porvir!

Ani'l'oi'so'rios 'Viajantes'
, Estcv� esta somnnn ç:m
I D' 1 e'('1 no' '"'''D''' f 'e",. If' Ii"C' "'rldo
I,
IJ,; " '.",' .t'. to,.'

o .Iurdguä, e snL J.' il�h.. \

: !�)L� S(:U n�l;' l:ciO :, �.,.a, :�'I Kiu�,t�ill, da conce�ü"d�,:::Sdl"l Muüd··:t, H ó.:, 6"'1 fimn p lri:ll1aen3',:; «\...odLl

l' posa (,"0 �,I. Pastor Ric-:do

I
rm: Pcn!fJg!'osscn:c(», .

H,'ss.
I Ccm!:'i11o: ou h':ntem rn,1is \ Câd�t.? Hh'�nl C�'e!:iipO
I um ,:úiVt ,'cario o jnv' In I

. " _

, - .

f"h 1 11.' Reg'ECS()U sem:lna p,>ssa

Il::ugemo, 1. o CO sr, nf�<'
. �",> •

t·
.-

('t h! da de Porto AlegtL, com 11-
IH1 ;), . , •

.. "

I cenç:J. e ernvISIta aos g •.u"

I . ,I dignos prog;nHG�::s, o 11OS'

1n:>P�v�di;...4� &:r-lhl'll�1J. 'so 10nrn conterranEO �a.
1:111$9;')(" I ��.>&�."II��"-I.!ti '1...'lílI\II'J.i

IdÜ�! HinlmCreSpO, clii Es-

RF. rrs-:$97o� .

Artur Ml1�!er E����v1ío e O.H- cob Pr;Jparato!Í;: .do Exer·
�""" m_n wJ do l{"r�(sh(> CiVil do I. dls- . dlo, duqui'!a C:;ptal.

trit0 da Comi\'c I oe J3raguá, IEsf�do de Santa (;,tlJlÍna. Bri13i!, .

Re. 3:088$400 fu s"ba que comp1ireceram

I
NUJ}CW5 .

.

�

;)- $' I
em c?J(otÍo (:xlbindo os dO':Il' .Com a gl.'ut!1 <:rtJ. Cla-

",!J{ aon , "

I l' f' p' t' f'f' d ! S','n
�=""""= ,,_,",'o melHos eXI_';lcws.,pe ,J .'?l a !IU

.
ra ICO,I, I na o CfiS�. u'

RiJ. 3:338$4'JO
I
de �e bbiar.Hem pua ca,ar,se: I :imJ � Jo�i�) P�coli, ai,ustou ._-

Jaraguà, 22 de dez{�mbro de 1941. Edijfj\ n. 1 287 nurclas dw 2!J .de dez"!m-

HILDE HUFENUESSLEH, Hfor-�SONIENOWeTECLA I biO o distinto ](Jvem 0.;-

.!.ij" rrtlElOllreü',
. KREISIO. Eie, solt�iro; lavrador, I

U13f Schmitt, filho ja in'
natufl\! de ]aragua. ond� nasceu dustri:Jl sn!'. Arnolc1o Sch-

______ . .'�
'

•. _
aos 17 de ,agosto de ,11!1! nove· I '!'.,. t b'l' '(10 ;'ptr" nó'�.
centos e Vinte, domlclltado e nu,t, '.s a c tClu �. t: .

I residente neste distrito, em Ja-
raguá Alto, s�ndo filho de Her- Btbê

Baile do "Grt�mio das I f'olh<i!'fOS mann Nienow e de Emitia Prie- R d 'f
Rosas:) e do S. Club li . I

be Nienow.. ..

. O lar do sm. o o o

"B""<lsH,. R�c!'bernos, edItados pe' Ela, solteH�, domestica, na· ReifH:rt e de �;ua ::spos:::,
, '.

Ie D:p,trtamento EstadmJII tural d� Indalal, onde nasceu d. Cerciiill da SilVi.l R.inert,
TrvE: lc<rnr em a noite de 31 d'" t;;" .,., .t,.t'" . f Ih tON aos 2 ue dezembro ,de mIl !1?- fci enriquecido com o na-

'"
-

B h I <. LtH,,"" IC", es o e

"I
vecentos " \'I'nte e um domlcl- •

de dezembro, no salao LI r, o
� , , "1 (, • ..' v.' ,".. dm.ento de seu piÍmogent,

bail.e orgmisado por tssas duasl n: ....5 e ....6; I.,ie J,:,lh.J e � Itada, e res.ld.e�,te neste dISt�ltO,
,socI,'dades em homenagem a gotto do äth) fmdo, ql.•O em Jar�gua�I?:o. sendo �Jtha to Iri11í. u.

São Silvestre. Embora se saiba

I
como :�s, clemds publica I

de AI.vIn Kre!slg e de fn,edaja q.u.e o s�Jão ('stdV� ;epIe�� de çõrs até ['gora editadas pr:- Kre:�l.g, .. ,/, '1
�

i _

� A 25. d� ?ez�n:l:;o Iam·

famlhas('oecavalhelios,codeH-11 O' ,'e' "'fl"(j"1 J,.,!"g •. cl /:./.·-.2 ".l941 bl"m fOI t'nnqt1i'nlr(O o lar
d . " b' 'd" o vp cent m '<,.", "'d'l.l,.. t'lPO

-... "-�'.
,o as Gçnças em anima <IS, , •• " t'

f. ,1."" ,'o "'CG do sr S'fO"'nto J08"'5 Nol-
não nodemos dar "o leitor um:! !TJ';leI'Ja rr.roq-r;;. ln,

.

PMIL PETERSEN e RUTH
'.'

"'.
• <I

reporbgcm da f�sta po:qUI', des-
.

.

HESSE. Ele, s�lteiro, marcinei- !t:u,; do Na�clln ',nto (� 8�a.
t� ve�, nem o jornal nem os � CZ! ro, natura! de ßlumenau em I cem 0. naGf:lInfnlO demaiS

I seus diretores f<?P1nJ lembr�dos /" J)©Hi'"!ITi© o:; ltoupava _$eca, sendo filho de I ur:� hudeiro qtH� tomou o

Icom um. con�lte o que e de 'João Pe(ersen e de Seria Steenl nom.<> ,lI"' 'OS:"S N;iZ?ft'llO.

Illotar pOlS a unpr,'nsa sempre /Í'0.. fi Ii> Petersen.
I � .1 - J . � .

est§ presente em toôas as f�:,-! q)J f[Jllgllfl;�:lilf'll rp(ry.t�r!rr�;t)l Ela, solteira, ?omestica, na-. . _

,t� e solentdades de carater 50·

j \�=-,:,!!�t!;'�� ����,l��,:; tura! de) ar gua, onde. nasceu II cla!. "�:::-�::;�:"-��±����5�- �os 11 ae Julho de 1:;1.1:. �?ve- DOIS HONRADOS
. -,

I
------.----.-.-.---.--

-.-. cen�os e vmte, �on�lcIl,a"cl e I �.:nCl�.n>'l"'1lI' At ��:f"""'�1!!'!
-::-.-------

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

resIdente neste distnto, eIn eS-I .L��UU�",&��.b.�.Ei. Et�

R�VISO Aí<f""� �:'}r'I":. -i-:':" Q , ta cidadc cl:! JaragUà, sendo

I>� .!el"�1:!1 O" c.J'�" ";,:;,, ,/ ' .. t�. (
filha de Wcardo Iiesse e de fstabelecidns em term Cha-

Par este mt'io torno 1:h1- Helena Hein Hesse..

'1
t '1 • 1'11 1"llv"m 111

blico que, t�ndo transfe AllI'IIooa""se I ,;'jLiL:;i.]'� 27--,l�-194t.
�9 umormemtl'(>ß UI! c IIJ

tido provisoriaments a mi ltWa E'iftr.l j .289 PEiTORl\L DE ANGI-
nha residencia desta rida

uma caSl Trätar com opeo ALVINO JORGE ENGEL- CO PELOTENSE
.

de, todos e qtwisquer as prietario: N'iAl";N e mMGAlmT BE .... KEN·
sunto:. serão resC'lviclos P?- RFI,NOLDO RAU DORf. Ele, solteiro, alfaiate, na· Attst.do q!1� Íàllto eu como

] f·
.

h d
'- tura! de Jnaguá, onl'e nasceu meus filhos temos feitos t!SO do

a IP1':'1 mm, 1 píOcur::l O'
a08 17 de dezembro ,"e m:! FEITORAL DE ANGICO PE-

ra : Engenho Rau Ltada. novecentos e dezeseis, domici. LO�E''\.SE, _formula �� fart1?a-
REINOlDO RAU, liado e residente )',este distrito, I ceu-tiCO Dammgas d .. SIlva Pm-

"".� em estrada Itapocú, sendo fiH10 I (o ç preparado pelo far':laceu.
'-1/,. �'?<y de Jorge EngeJmann e de Ma-/ tico .

Eduardo C: Sequclra"d,e
v ._p ria Lennert. Pelor�s, sempre .emos �olhld:>

��� Ela solteira domestica na-lo melhor re"ult,1óo
,

posslVer -
J

tural 'de larag�là, onde dasceu De V. C. Obro Joúo. TYC?rd -

aos 13 de fevereiro de mi.! no-I Cerro Chato - MUtllC!PlO do

vecentos e dezenove. domicilia- I !-Ierval. .

da e residente neste distrito'l
-

em Nereu Ramos, sendo filha Ate�to que tenl1!J feito uso do

de Hicardo Benkendorf e de I PEITORAL DE ANGICO PE

Guilhermin:. Schunemann Ben- LOI"ENSE do farwRceudco Do-
I
kendorf. I mingos da Silva Pinto com ma·

l ..ri1g11á, 27·-; 2-1941. I gnif coso
resultados para tosses

J '

e constipações.
Edil� I n. 1290 , ,Podendo bzer uso que lhe

NAPOLEÃO CARNEIRO DOS aprouver. .

SANTOS e Ll:'.DAMlR BRAU-I Germano ..ll{�,,:tz,nesdo
NE ELIAS. Ele, solteiro natural) Cerro Chato, MU11IClplO
de Ponta Grossa Estado do Pa- o rietval.

.

" • . . rana, onde nasc�u aos vinte· e I Conf�rm.o. e�te a�es.taco,. Dr,
�,mJlZ,f;m�·;m��,m,mm'm��a�:mmm,m;m;��mm�m::IK'i:�J;l".'1i!m:m� nove de dezembro de-mil novc- E, L., fe,r!el1a de Ar�lllo (Flrúla
� .�;;:: centos e catarse, domiciliado e reconneclaa).
� End. Tel.; ,') n-.Hll\, �� I

resid ente no Estado do Paranà,. �

p •

� Codigos ; �� em l? anta Orossa, :senclo filho L;cença N 511 de. 20 11 � Mar

� BORGES, RIBEIRO, f'.;:, I de Cezario Ferreira dos Santos I ço
oe .lY06 .,

� A. B: c. 5,;( t.d. � e Maria COl1ceíção dos Santos. Deposito ge::al LlIb0rator;0 Pel-

� ,',),'i'.:' Ela, solteira domestica natu-l torai de AngiCO Pelotensl!

m, � ral de Ponta Grossa, do para-I' Pelota 5 Rio Ú �:lo Sul
� CAIXA POSTAL n. 34 � ná, onde nasceu aos quatro de

'

� RIJa Mançel L. de Andrade, 14 N� abril de mil novecentcs e vinte Vende.se em tOd3 a parte
� TELEFONç n, 155 � I e cinco, domiciliada e residente I

.

;>Ni. �{"; neste dístrito em esta cidade � � _

"S;"'T:1 tL� , "

� (I �r.� sendo filha de Francisco Elias,
�

n' I

s,'1.;y I e de Paulill3 Braune Elias.

'H t
J J

'

� /' � Jan·.guá 29-12- 1941. O Bl'" !lPo:glla\.\�� �.

r
,\" LP ß1. ri

� �� E pauf. que chegtlC ao,
conhc· "_',.� ,li, .,

� REPRESENTAÇÕES � cimento de todos passei o pre-

� � w..i �ellÍ(!. cditHl qne será put�lícado I' ?wnrietario : �nBelil 8enetta
'" � ';t,f\ :m DESPACHOS fERROVIARios E MARITIMOS - REDESPACHOS � peJ� Imprensa \'! em cilltono on, t

t�O ;ia�_m�tn �ß"JJo ��j ii E M fi A R QUE S I ctes�e�t[;�lí��lds�l�t�:n�� l�P���i� I Boa mesa. BO!1� qL1artos.

�UGMENTA AS F,O.RÇAS DEFENSIVAS 001 7!Z .' .
� menta ;l,cuse-os para fms lega"s" Cc:n,pUo serviço de res

DRGANISMO'" CONTRA' AS OOENCAS,DAS\ � SÃO fRANC;SCO DO SUL Estado de Sta, Car·anna, Br,esll � . _ �4:t1t: Muller. . n., Oh" '�<; "d�' t d ".

�_ CRIANÇAS E DOS ADULTÓS ..:._� �� . � Escnvao DI,.trltal e
. qflf::H11 do i iä�r(_n, t." .

t.lf,.. _C .. !l. O o,"
•
*--�.. ,=><�...._�_<_ ",._._... , __."_.,,, .� �m��&'iS�������.x::.>!:5E:'iI?&.:;����,�g:����.rl'����� ReglstrAl Cml. : OS sdb.dos e dommgos

Impol'tnncia totfÜ remetida durf�nte o exercício

M· d
de 1941 à Flori�j](jpoHß

leIas e seda para senhores e senhoras e outrp.s Subvenção pega aqui no manjeiplo
novidades, sómente na C A S A S O N IS.

Artigos para senhoras
Sedas Ii.satt e es..

tampadas de to...

RequerLmento desp:'!chados pela 16. C. R.: De das as cores.
Antonio Gesse: e João Leopoldo Pegau, das elas· Sb· I t
6Cf:! de 1903, <�mb(Hl cf:.>rtificr.d{JB rJe 3. catq;oria,

em I'ln las, e c.

INDEFERIDO, pOl' f�erem in!Hlbitní�SOB ,de uni dos PERFUMARIAS
C9rpüS do Par.aná. nqueil'&m ao Sr. CmL da IS'" t t
6. R. M. a pl'escriçäo 'do crime. De Gustavo Maul I

auone es, e c.

õa clß8sse de 1904 e Florirmo Richert. da cla.sse IA t' l'de 1901, José Büekür, ClflBS�� de 1904 e João Guel. r IÇJOS a 1-

berto Rocha, da classe de 1904, todos pedindo Ime n t i c i os
certificadcs de reservistas do D. categoria. INDE· I

.•

, i'
FERIDO, pm' serem insubmisfiOS (lOS 13 B. C, 14/ Iem Cd e r a 1-

B/C,15/B/C e 14/B/C, respetlVf:lTfH'lute requeiram fH. F .." d ";
retamen�e áJõ\ unidades a ríl'(H�l'ição de c�'irne, De ! .ornece :0. ,

amle,

Albrecht BehHcg e AlfN�do SPl'llD,g, ambos ÚlZéU- 1110. Ped!dos peio
-do identico ped.ido, INDEFERIDO, por napa ('onG IT e I e f o ri 6, N. 55_
tar, alistem-se e volte querendo, (Do Bü!.n.59,de I .

I23.12.41 Óo 16, C.R.). AproVEitem )enl o seu

De Atonso Strieke:-, cIlH'löl3 1902 Ind.eferidü Idinheiro comprando os

P?f ser in�ubmisso do 13. B.C. ,r.equeira prescri "i!artigGS que lhes são ne

çao do crIme. ces"a 'ios na C A S A
De Aloi8 Luis Brixi, clasBf:'l 1014, indeferido

"" �

por ser insubmisso do 13. B.e., deve apresentar- ! M A R L V, a rua M�,
se imedü�tame!}te. I rechal Deodoro,. 67,J.

De Lee polUO Um:dren, clahse l 9 17. indeferi··
do ser ínzubmh;,I.o do 32. B,C., deve apresentar.
tle imedi8t�mß(lte,

EsU'i<_; fiesta Justa li dÜiP0f:!Hioß@ dGf:l interes·
�?dos mais ng 8ogutnt.�J8 certilie11.lÍos de resel'vis
tUt;; EmamH.'l Ehlerg, Antonio L('�H'S dOß Slmtos,
Ervin B�:hnk6. Jüäo COl'i't'B. Netto, João fVloquatt,
Joaquim FerrflzzCl, Leocadio Carc!ozo da Silva,
Leooarrio Neckf'l, Bertoldo LarF.;ien, Antero Pedrot
ti, Albano Pir:l�)U, CurlU!'l Steinum.cher, J'\C()h Fodi
Junior, G,en�ldO Bt'gl.ltoH, Paulo :3enkendrf, Venan
Nicoluzzi. José HOfwli,rth, João SÜ;i.mfclCher, Rudol
fo SchiGchet, JlH:é Fodi, Leo�H:lr.<.lo KleiD, Flugen
cto AbeJino, JOße Fuzi.

,JiH'f.lguá, 31 de desembro J 941
Artur Mueller

Sore. J, A. M. resf' pt!!o experlienle

/

LIVROS

MODERNO

!. ..

Aprendendo praticamente com esses 4 professores mudos,
m<1S que ens inarn, em S1.1a C'"�, e"1rT''1 prcfersor p�rt;c,dilr, nas
horas de fdga e mesmo sern tem ter preparo, :1S �egtlillfe·' matérias,
por um sistema moderno e ao alcrace ,k q.ialqncr pe ss ôs , com
12 lições apenas: nreço modico e em l'tqm'nas prestaçõ s: Es.
crituração mercantil. Calcul=s comerciai" podUf{lIeg pratico. Cor.
responden cia comercial. Pratica de esc-itono. D,li!ogrßfia_ Bem
habilitado obterá eil] 4 � 6 mexes, um titulo dc ,Alt.. Habilitacão
especialista em Contabi!íd�dó! e Direito Comercial. P('ça nrosneto'
juntando envelow� Selado com Sf�[J enrlereço b"1Tl Chi�O, 'h"j�
�esmo, não espere Amanhã, ao autor !11;Jis conhecido," poh; é u·

",co no Brasil que dá lições por correspondencia com o auxilio
de livros que dispensam o profeswr! Não Sl.� arrependerá !lunc .. :

habilitou Ull1iJ. geração de alunos e todos esUo s�tisfeHos! Co'
merciantes de todo o país! Façam tambem p�te curso f"cil e a'

gradaveJ p.té, para cGmpreender si o guarda,livros de sua casa es·

critura bem 05 livros. Pedido iÍ ,Esc')la Jl'iln Snmdo> devidamen,
te registrada por quem de direito, sob n. 548 tm 1918, R. Costa
Jr, 194,Caixa 1376. S. Paulo.

DIGA EM QUE JORNAL LEU é:STE ANUNOIO

CASASONIS
PROPRIE TARJA

Da. rra.l1cisca Buch

Casa especblistci em fOllpinhfl::: para c'Í.mç>ls. til'ma

Tinhas, linhas, fios tnfdt�s lend,Ho, filas, botões, etc
Mantem s�mpr(; em stock um 'b:Jo f-ortim('nto de ris-

cos para bl>rd�I', dos mil.IB HOVOS mo,ltL.s.

FEBRES
(Sezões, Malárias, Impaludismo

Maleitas, Tremedeira)
Curam·se mpiddmente com

"Capsulas Antisezonicas
Minancora99

Em todas 3S bOA!> farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Jl)invile -- S. Catarina

Serviço Militar
16a. C. Recrutamento J. A� Militar de Jaragu<l

Correio do Povo - x - 3 - 1 - 1942

:/IC�O.t�f'(!io" Soe/a!
Ultima nota.

Associação Pro P1"eventorio do Estado

JARAOUÁ
Balancete -. Exercido 19�1

I Assim cama a ultima paqina de; urn. livro que ll? .

lê de

('nm foleqo, chego aestat/ltimainotasempresslJ, pondo as idáas que

i escaparuni á febre em bôa forma, menos PO?' vontade que por de-

I ver de alicio. ,

<'
' I Neste. fim do ano, em que a doença QPc::,,�ou.me d� (1 ent�

1 ;L)(',1 $000 a esta croniqueta dirá. ao menos, com que amt6aü, P'7rocm ez s�m
,

d c' o «C01'T�W:>
6Ç1Li$OOi' Ipre ()CUP{()' o espaço desta seção em ca a ",,;_mn.er_o .' •

- •

-7�� ,.' .cl' expressao de 11m agl'adechnento na,o e raezZ cantes em

5 :J>ou" o .A. v.c o .

Z to
, ,�

.

meia dueia de frases. Urn muito obrioaâo para SCT szncero 7 c

�8 :,:;'(.1(' (: I dei» trasei ;;r·tificios,_ m�s ser .�imp�es, .?:WS ser um. j'ejlexo da-

.: ',)$(J(ji! quilo que so o coraçao e capaz ele .senti»
.

.

·"�rand,o.fe o meu. muito obriqado peta bonqadp C�1n qtte

. $ (1(' me leste ati:; {(.(joTa, pelos .'101"7'isos qlte as minhas uieae clzegara:81 Z..9, ameTecer deli _ ieitor amigo -julgando iiuerpretarwma fraz�, u
23, $: O O II período cujo »crdadeiro séntido pouco semost7'ava n[�s ent'l'e,h:zha�_.I

Essa tua curiosidade procurarulo apanhar aquilo qu ...[i
cmt no ar ! e aue me satisfaz hoje como tumiem;

.,
_

.' 8''';'Jl ('{'S1J1""tenciosa ai 'vae esta uläraa nola «ociai, nao
_L .,,,.. G , '

" • l ·t
. Con-

fiques um segundo siqllel' afazer con,7et'lfr?_S, ,CL ar a_�U.rI::'. ,_

tenta-te com a franqueza com que me diriio a tua dl,SpO.,l.Ç,lO ou

I á tua curiozidade. -

E, filosoficamente, faze como e�!, aceita c:.s cousas cO,mo sao
I de {ato, não como parecem. GIL VAZ,

H.ECEtTA

Maio 21 . bruta
t�ant��do�* r��r'1�S�:1;�ft pf.n 175 ,li.

Ms!-. ao T\{ ';:';ld�,t'.iÍ .'; 1 b I{� !, j
Julh.. 1;) D�\( �''''";i M"r, .. � ;

i\l n;·'d: _:;. '\ ';" �: ��
i ,,;, fn ii]! .;;�l

l·t. � d )�,)� �);' '.� t " d,. 1t:�.;J {� ... 7 12 ,11 .

l i � í< çnl·
l\,li. �Hinfi{:d ·h·";

�JfAn. 2
Ifl{\��f:llr\ (,�.,'. !,i,i'!..�;'b,

M� In 21
,.

l:fem lxi (.U' f;\ I.

Vr�J'gf;'-< d'· .. ·. ;,' í�,h
�lí1i{) 21' l,��·· H� r,,-'1. I(\� l:,t �;� rq . j:' • i f.

17541 cri; r�' ;"ç;j, ê (2' ::!)I" v i\1 . 1 . 1,�
[\lfalo' 29 C;'UIiH.at) ,i') c bi'" >' . .' �V. ,'(,\",·r,.
Ma'!' S'O línj"ü,,,,,t.üh :0-\[(,: '. ;,; " T"t' Ul"'·'(i'i' d!;�; '(.

fib Agsi:��r:·nesa ai\� L':1Z :.{"" ('\Hl }'1 ;flUUOr!oii:3

O,"I:i
ess ')

r � I .-
_>\ • 11'1.

604$1 í' ..

89$ "I'>

.lulhn 15
Stilb. 2

Cr,(nl�[",�'h. f�P ·',_\f h .t:·-•• W ...J�iL.�.·:�;J,:.�
I,·l,U.!! 'oi ()(;bl', dI"') M. N,.'·I". "

5$ ·('·l�

4,'$ .',t)

58$'!(! ()5 P i1I.r (l. N;: L� 'J' \ :.' I? ro /I fi i AV ',,1 Ü�.. () (l n: (,' b C

5 Pilg:, klubv2'nçp,,·.)· 1.1 F;:"::l!je ci:': um due.llt(·;
dn {üi.m j)UH; oe m,fZi·t:, tíg bt /D,:.z'orn. cL�. l'edb{;

Outbi'. 15 Comi:;!5ão i, o(ibril.iH)i'� YI j;'kVN\
Dözbr. lo De�pt Zti.t{ ref. C(;mpi·d 2 ·prerni0í.j p�H'a Ri·

ia conto )t��cibo5
D'�zbr. 21 C(\!Klioßí.'i.o pl.:.fa a cübr'I)(j,cra M, Neves

" 22 Im:pürtancia ré.Haet. Ho Tesümejre. dR 80-
cÜ:(iade de AgsiGtencig a:J§ L��Z\'},l�Of; ('JiJ} Fp1is

"

"

ö3$!\oo
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I
de Seme Mattar

GASA MARLY
Artigos para homens

Calçados,
Chapeus,
C�misaif,
Casemil'á1s,
Gravatas,

B..'joG, linhos etc.

o SABÃO

Virgem
,Mije

de WETZEL & elA, -JOINVILLE (Marca registrada)
TORNA A ROUPA BRANQUI$SIMA!
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