
. Em'muitos breves dias,lsegö....o tomos illforaiados� terio blido os ira
de coa,truçio da esta510 ferro"Yiaria de Jaraluá. 'Essa grande alpiraçl-. do comercio, das industrias e do povo jaraguaensel,
vae enfim ter ,f6rma positiva e ser, sem duvida.alguma, ,um,a conquIsta do esforço produtivo de nossa coletividade traba..

,�ista, em várias décadas de anol.1.·
, "

.

.

Nota �Q Depattamenlö 'nsfanual
,do Imprensa e Propaganda

aos estrangeiros
. Ano xxm

,

Aviso
,

Diretor ..proprtetarío . HONORATO TOMELIN -!- Caixa Postal, 12 -.- Redator: Joã" Crespo

Jaraguá �abado, 1'" cie Janeiro de 1941 - s, Catarina N. 1.10'

..

Londres .. 21 (United
Press) - O sr. Antonio
Eden eh smou a atenção
da Camara dos. Comuns
hoje nara o perigo da epi
ue tifo na Afdca do Nor:
te e na Europa Oriental.
O snr. Eden disse que es:

. tavam. sendo tomadas me-

didas parà apressar' a ímu
nisação pas tropas' brita
nicas que estão lutando
na Africa, assim, como fo·
ram tornadas.' medidas de
precaução pata imunisar
a população britanica .. Sa
be-se que grande número

. de soldados alemães na '

frente-ertentel- e nos países
balcanicos foram atacados
pelo tifo' Em varios países
aumentaram os casos de
febre tifóide. Na França
foram tomadas medidas de
precaução.' Na Espanha já
se registraram diversos ca

sos.A epidemia estä fazen
do graudes estragos em

Belgrado. 'Na Lituania as

igrejas foram fechadas Na
Polónia. na Estonia, na

Letónia e em outros paí
ses estâ grassando violen
tamente a epidemia, Sabe
se que o tifo foi espalhado
por prisioneiros franceses
postos em liberdade' na
.Alemarrha. .

Frorianopolis, 23 - Comunica o Departa
ménto Estadual de Imprensa .� Propaganda: -

.

«Segundo resolução do conselho de imigração
e colonisação :

os estrangeiros que requereram
naturalisação e ainda não tenham obtido ames

ma, deverão registrar-se no serviço de registro
de estrangeiros ou nas Delegacias de Policia ate
31 do corrente mês, sob pena de multa de 500$000
ou expujsão do pais havendo dolo. O mesmo

conselho solicitou ao Presidente Getulio Vargas
não prorrogar o prazo marcado para o aludido
registro"

As AlDericas rOlnperão COlD o Eixo !� o Brasil será"
uma surpreza
nesta guerra

PUnio Luiz
(Reporter do Centro de Ex'"

pansão Cultural)

EPIDEMIA DE TIFO
AMEAÇANDO A CIVI-

LIZAÇÃO

I

DARTROS

"Rio, 23 (Ag. Nacio
nal) - finalmente às

FisTULA.

ÚLCERAS

ECZEMAS

FERIDAS'

MANCHAS

CONHECIDO HÁ 65 ANOS
V�OE-SE EM TÔDA PARTE ,

WSiM!W!.· e ""W'íJIIYUAI[! m .�IDB xzum nnroi&Wilillm@%ä#

.. Gengibre .. Suco de laranja, integral (espedalidade) I

,AX WILHELM · JA�T��·A�ATARINA
Gazosas. � Refrescos
FABR-ICA -DE

BEBIDAS ..

.- Framboe�a.-- Abacaxi ":Agua iIlineral art_ficial "S�hlossbrunneD,9
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Conjuntos E Ie tri"côs
"U N I V E RSA L"

para iluminar seu lar, sitio, fazenda, etc.
Funcionar seu radio,

Clrregar baterias de automove�, radio, etc.

TRES
MODELOS

.' .
com

capacidade de
100 ".450 watts
6, 12, 110, 110

volts
{Peçam demonstrações aos Distribuidores:

Carlos Ho�pcke S., A�

cLlNICA �uilGICA 11!��C�um�GmcotA E CO!����
Dr. RENATO CAMABA Ina�:::.,t;'o de de Blumenau liia�:'r. '

Agencia em Mafra - Filiais em int: Rio do Sul,e
Indaial Correspondentes nas maiores praças do PaIS

Capital autorizado. . . .. 1.200:000$000
Reservas . . . . . . . . . . . 663:779$580
Depositos e saldos em CIC 25.000:000$000

Faz todas as operações bancarias no Paiz: cobrançasõ d�t
contos e caução de títulos de exportação e ou�ras operaç e�ease
credito; passes .para as principais praças do ptiz. Ta;cas mo:h •

Va. Sa. já abriu uma cçonta Deposito popul�r._
no Banco Agricola e ComercIai de Blumenau? Se am

da' não o fez procure imediatam�nte nossa cSecç�o
de Deposito�» que lhe dará prontamente todas as m

formações desejadas. '

. . .. ,

a
Além da conta -Deposíto Popular •• D�pOSltOS ml�alSa/a

rti d 20$000 para a qual são abonados. Juros �e 4. /0 ,

�aB!�c; AgricoJ� e Comercial de Blumenau mantem ainda as

seguintes contas:
.

C C. C Á DISPOSIÇÃO ,

, 2,0 %

.c: C. C COM AVISO PREVIO, conforme con-

3,0 ojodições na caderneta '

O I
DEPOSl ros PÖPUL.ARfS LIMITADOS 4, o o

DEPOSITaS A PRAZO FIXO de 6 meses 4,5 o�oDEPOSlfOS A PRAZO FIXO de 12 meses 5,? o o

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

FILiAL JARAGUA - R. Cel. E, [oudan n. 115

Caixa Postal n. 6S ..,... Endereço Telegráfico "CAIXA»

Horario : Das 10 ás 12- e das 13,30 ás 15 h?ras.
Sabados : Das 9,00 ás 11,00.

Dl,RETOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, DoeDças de senboras,
Partol

Consultas á. qualquer hora, no

Hospital ou no 'consultorio

fALA .ALEMÃO

III

II-
III
III
III

IJ
III
lIIi
III
iii
III

�-
I r.,

....

r-.-Mllllllia�r-in-h-o-'-L�O-,ltO�
III Advoga1do
III
III

II
IJ .'

IIL C onsultas: ás quintas· feiras

�----�------�-7�--���
rII

111
III

I
D:I Rua Rio Branco, 964

,I Rua oa Emilio Jourdan Jaraguá do su
..

.

,III Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á-
1II111H111111l�1II1BIJ1II�lIHIlIJl2IlIIlIHHIlBIIlIlIIlIIlIIlBBi1l11 vi� á Estação ferres. Dispõe de ótimas acomoda·

.
-

ções e oferece o maximo conforto aos srs. hospedes.

Ginasio ,Parllienon Paranaense HIGIENE .
�B.nhcô:oo��ó 1,10',

PRESTEZOA
Linha de Onibus á porta .

Preços razoavers.

Proprietarlo : Carlos Alblls.

Matriz:' fLORIANOPOLIS,
Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, LAGUNA,

SÃO FRANCISCO. - Mostruario em TUBARÃO
\.

Endereço telegrafico: ,cHOEPCKE-

Eacritorío e residencfa em Joinvile
Rua Abdon Batista NO. 109 - Telefon, �8a

EID Jaraguá .

Adolf Her.Dana Scbultze
CASA DE MOVEIS

Especialidades em bancos escolares.

Jaraguá

• I •
,

(sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

Rua CO,m. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná

Estio em pleno funcionamento jS aulas de
admissão á Ia. serie do Curso Pundamental

Nos mezes de Dezembro e Janeiro ali! aulas deste
curso são ORATUITAS. E

I'aclildade de Co.ereia do Para..
(ESCOLA REMINGTON)

Plscalisada pelo Governo Federal. I
CURSOS: Propedeutíco, Perito Contador e Au·
xiliar de comércio. Internato e Externato.

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

comprando na

FarDlada
'

. Nova
-de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimento na praça 'e

seus artigos á preços van.tajosos.

Ru� )lar�c�al Dpodorq, 30

Palace 'Hotel
de M A R TIN S J A R U GAMay & Piseher

nun DE NOGUEIRA
o rétlledlo qua tem dapur.do
o .angua da tr.. Icraç6cs I

E.pr..al1o ._ ex'to ,.a.,

Corretores de Seguros em geral
Internacional de Seguros, Mutua Catarinense,
Albingia, Nacional, Segurança Industrial, Fogo,
Maritimos, Terrestres, Vidros, Automoveis, A·

cidentes pessoais

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

corrente, quente e fria
Elevador - Fr/gorilico ' Cosinha de l.a ordem

Salas de amostras para os srs. via/antes
Automovel na Estação

, C U R I T I B A PARANA' BRASIL

€onsultorio e residenda: - Rua Marechal Deodoro

Anuncie nesta

- FOLHA-

f.rld••
'Ea.m.
Ule.re.

p••
Mench••
D.rthro.

.<iII._ E.pinh•• '.

Rh.umeillin.
ACIDENTES DO TR�BALHO A V I S O Eaer,ophul••

LIQUIDAÇÃO IMEDIATA DE TODOS OS 'Yphllili...
. SINISTROS . Por este meiotorno publico que, SEMPRE o MESMO I ...

i
lEMPRE o MILHOIt I ...

.
. tendo transferido provisor amente ELIXIR ,DE NOGUEIRA Escritorio . Avenida Getulio Vargas, 160Comissarios de avarias de diversas Companhias a Dúnba residencia desta cidade, Gnnde Depur.lIvo do $angue Residencia: Mal..Deodoro da Fonsec:l, 814

,

_
todos e quaisquer assuntos serio Telefone, 34

Dr. W'aldemll'o Mazurecbea resolvidos pela firma aninha pro- ------------ ;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;....
Medico curadora: "Engenho Rau Ltda".

Reinoldo Rau.
Atellde chamados a qualquer hora do dia ou da noite

BA """0 POPULAR 11:' AGRI"OL A Estabelecimento Livre de Ensino Secundário e

",.n" ,,,,. EI",. " ",. Comercial. Officialisado. Com Inspeção Permanen·
te do Gove,rno feder81. Mantem! Internato, Semi-

! DO· VALE, DO ITAJAI'.· ... , I internato C1 Externato. ENSINO LEIGO. .'

Da
IAI CURSO COMERCIAL OfiCIALIZADO (Noturno)

II Cooperativa de Crédito de Responsabilidade Limitada III' Cur&os: Admissão e Propedêutico
Da Da Cursos Técnicos� CONTADOR E GUARDA-
rII AutorisBdo a funcionar pelo Decréto n 7525, de 9 de julho de 1941, III .

LIVROS
I ii aiHiJinado pelo Sr. Presidente da Republica e r'egistraao no Serviço iii (Os dipiomas fornecidos por estE estabeleci.1111 de Economia Rural do Ministerio da Agricultura 80b n. 1197, r1J! mento são válidos em qualquer ponto do
!XI

.

em 16 de julho de 1941. !XI país.)
.

.

1111 _-

�
ct:J SE'DE EM BLUMENAU Da ESCOL� RHMINGTON OfiCIAL
!XI iii (AULAS DIURNAS E NOTURNAS)
,III Rua 15 de novembro n.· 923 (em frente á Igreja Matriz) . � Curso Comercial Prä-tico
Da

CA XA P S 04 E d t I BANPOPULAR
Da Aulas de: Datilografia etc.

III I O TAL N. 1 _, n ereço e egr.: Itl Porque MUITOS DÃO PREfERENCIA AO ln
11). lO!. II) I stUuto "BOM JESUS"?

.

I í!I _ EMPRESTlMOS,. DESl'ftUTOS, DEPOSITOS, IIIl11ji Porque é um estabelecimeto de ensino de primeira
IÃ]�"'" ordem. O único que mantem Curso SECUN·

I;] tOBRANçAS -= ORDENS DE PAGAMENTOS li I ��r��oEE�?��RCIAL OFICIALIZADOS, no

IIAl . 'lAll Porque todas as diciplinas são lecionadas por profes-
i III EMPRESTA ESPECIALMENTE AOS AGRICULTORES tEl sores esp�cialízados, técnic:Js de reconhecida
Da Da compêtencia.
III Paga para DEPÓSITOS as melhores taxas, a saber: lIIl Porque os alunos dlplomad09 pelo instituto "BOM
00 Conta Corrente á DisposiC;;ão • 2 % lAll.. . JESUS" têm-se �?Iientado na vida prática com
Da IXI provas de competência e capacidade.
·111 Conta Corrente com Aviso Prévio " . 5 % . 1111 Porque no Internato do Illstitut9 "BOM JESUS" os

III Conta Corrente Depositos Populares . 5 1/2 % III estudantes encontram a maior comodidade, Hi-

111 Conta Corrente Prazo Fixo: por seis mezes - . 6 % 121 i fibli�t!��:r:���ad�t,i�:�. ��pos esportivos.

iii
,

por doze mezes - • • - 7 % IiII Peçam Prospetos á Diretoria do Instituto "BOM

II Aberto das 9 1/2 ás 12. horas, e das 13 1/2 ás 15 horas. "I! JESUS", ã Rua Princeza Iz,ab!:!!. No. 122 (Ao lado

lXI Aos Sabados das 9 ás 11 h�ras. ct:J

I
do Templo Evangelico)

f§J[fJI2II§JIiIIllIllf§1lmBllllilll'lIJ_�IIII1JI2lItJ�lIlll!f2IlIIlI)lIIl11l2J. ',_J_I_V_IL_L_E_E .

__
SA
__A_A_T_A__..___

. .

Poanada Minancora
E' a pomada ideal

CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL!·

A farmâcia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl
NANCORA' úlce
ras que nem 0914

.

conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de Joinvillp. Cllrou c:>m

UMA s6 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa) de saLlde e

. clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira cPomada
Minancora" nunca existiu a não sér em suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima.
Recusem imitações! Exijam a· verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

�E' um produto dos Laboratorios «MINANt:ORA�
>'I deJOINVILLE

l'.J

'.J

oferece

Pazer O seu «Bem Est,ar»e Po.rmar o seu Porvir!
. Aprendendo praticamente com esses 4 profess<!res mudos,

mas que ensinam, em Sua casa, como professor particular, naa,
horas de folga e mesmo sem ter preparo, as seguintes .materias
por um sistema moderno e ao alcance de qualquer pessoa, com

1� lições' apenas: .préço modico e ef!1.pequenas presta�es: Es
erituração 'mercantil..Calculo� comerclal�; �ortugu«:s prat!co. Cor
respondencia comercial. Pratica de escntono. Datílogrefía, Bem
habilitado obterá em 4 a 6 mezes, um titulo de tAlta HabiIitaçijo�,
especialista em Contabílidede e Direito Comercial. Peça prospet�,
juntando envelope selado com seu endereço' bem claro, hoje
mesmo, não espere llm�nhã, an autor mais .. con�eC\do.í pois é.�
nico no Brasil que dá Irções por cörréspondencía com o auxãío
de" livros que dispensam o professor! Não se arrependerá nunca:

habilitou uma geração de alunos e todos estão satisfeitos! Co
meraantes, de todo o país! Façam tambem este curso fadl e a

gradavel até, para compreender si o guarda-livros de sua �asa es

critura bem os livros. Pedido á -Escola Jean Brando» devídamen
te regi�trada por quem de direito, sob n. 548 em 1918, R. Costa
Jr. 194·Caixa 1376 S. Paulo.

mOA EM QUE JORNAL LEU ESTE ANUNCIO.

Jal'aguã

Casa Sonis
PROPRIETARIA
Da. Francisca Bpch

I Casa especialista em roupinhas pa'ra crianças, arma'
rinhos, linhas, fios enfeites, rendas, fitas, botões, etc
Mantem sempre em stock um belo sortimento de ris.

cos para bordar, dos mais novos modelos.
Meias de seda para senhores e senhoras e outras
novidades, somente na C AS' A S O N i S

DR. LUIZ DE SOUZA

., ADVOGADO

IN'STITUTO "B�M JESUS"

.�
.'1<Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo - t - 24 ,� 1 - 1942
�==������������������

11�,OChno(,. FHh;s'l,,\'

Matriz em Curit iba - filiais em [oínville e Blumenau
_, E

,1

!!'m@!)
Gl!l�

Proporcione do padroeiro de Jaraguá São Sebastião
AMANHÃ, dia JS, DO páteo da Igreja Matriz.

.

Constará de bebidas, dívertimentos, assados, café, doces etc.

I
I�;a..""*R'RMM....E�mmm�*MMPMM@�..ae�MBB"EÄ.4m...11B••nB..a**..mm".'�••@@LWM�··��&$ieB�N$�§@@RBD;B�"em·.a..4.'.*a..........

Ao compra,

Inão se esque-

ça desta mar-

, Iorrrecea domicilio
De ordem do snr. Co

��o�e�����r ��bli��es��: Ja��sen r1Ci.a. ·Hotel «Jaraguá»mês de Janeiro, arrecada- Pedtdos pelo telepho- .

se nesta Coletoria, o im
ne n.. 53, ou na Casa Propriet.: Angeío Benetta

posto acima, relativo ao 1.
May Bt Fischer.semestre do exercício em Boa mesa. Bons quartos.

\ curso. C letc
.

d
, Os contribuintes que deí- omp e o servrço e res-

C!;! � xarem de efetuar o paga', Aluga...se, tauraut. Ohurrascada todos
./

0 ©llFll!l� o mento no citado praso, T tar cc

.

os sabados e domingos.
f umaC3sa. ra ar com opro '

_

,{�i U"'"
. poderão satis azeí-os no

prletario :
,;,� M�nmr1J' rl�(?iI�r.'�1fI\ mês de

'

Fevereiro ,com. a REINOLDO RAU
.. =.2... m��1W �\Y.I multa de 200/0, fmdo o
--�_._z..� W

qual, serão e$traidas
.

as

certidões de divida p.ara
>} A�TI �SÁRM lfu.« ter logar a cobrança exe-

cutiva.

I COLETORIA DE REN·
DAS ESTADUAIS ,DE
JARAGUÁ, EM 2 DE jA· '.1,

NEIRO DE 1942:
Heleodoro Borges.

O escrivão.

o bem estar

á sua famlla

e a si proprío.

Adquira uma

Todos áGELADEIRA

NORGE

É o�N(}Vo BORGE Sens:cional
,<

ca Isader

I

Edital
,

'

.·SANfiUENOLDe ordem do sr, Prelei
to Municipal torno publico,
que durante o corrente mês
de JANEIRO , arrecada-se.
na Tesouraria da Prefei-'
tura Municipal e na Inten-:
denéia de Hansa, o impõs.�ó

, de LlCENQA. 'sobre t.<j.tWl
ças, Automoveis, Càml.
nhões, Motocicletas e Bici
cletas..
Não satisfazendo o pa-

.

gamenlo no referido mês,
. _ , ficará o contribuinte sujeito

Preços vantajosos - Peçam demonstrações na á multa de 20./. sobre o

F·
.

�1 d J"INVILE 9 d ,M- '-1';'6" mposto no primefro mês,

'L,
' ,llIa oe . � 1

"

rua e drço, 'V I sendo-então feita cobrança
�W���IIBWii!§;U_' iUdici,almet:'te. ,'""

'

. 'I'esourarta da ' Prefeitura
. .' Municipal de ja·raguá, 1:

'

.

-,
.

"

-

'.' de Janeiro de 1942.

CALeADO' ,. F. Vosgerau
'

.
Lo\.

,
L.\. 'J.A Tesoureiro

elementos tônicos.

�-

I ! $. '��_:'-�.���':'-=::-."'! '��':�:�.1''7;'';: _ .. �.(;. ....�-\��;..-----'.'-�'�, �"�""''!;!.' - •• ..,.... - .. '" n. �" .....,,,

Mais um in4!.ispen�av�l objet,o' capaz de sua necesst ..
ciad� e ctiUdade, �m RADIO ZENITH

_.
..... -4'

" ""Aise:diato;' ''V4I'�6to,
Fósforos, Cálcio etc.

roxico DO CÉREBQO

TONICO DOS MUSCULQS

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães
que rriam,Magros, Crianças
raquiticas, receberão a to

nificação I?;eral,do organls-'
mo com o

..

Sanguenol
Lic. D.N.S.P. n. 199 de Ui21

Edifal
IMPOSTO SOBRE TABA
COS E DIí' IVADOS E Lenha picada
BEB!DAS ALCOOLICAS·

fIM#

GO/CH I RM�Of
JL\Rl\GUL{ ., .rL.\NT� CL.\TL\RI NL\.

Petretina Minancora
o Tónico capilar POl" e%cdencia

Desiina'se a manter uma higiene pedeita do

couro cabelildo e embelesamento dos cabelos.
Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des-'
trai a caSp_t, por mais rebelde que sela. E um

remedia soberano centra teda e qLlalquér
AFECÇÃO pO COURO CABELUDO. I'-M i I h õ es

de pessoas tem usado

I I
com bom resultado o

Em todas as Farmacias, Drogarias e

perfumarias.. ;, EPLOP'IuIXar IdHepura9t,ivl04Produtos do LABORATORlOS MINANCORA·

'.

'-.... ..."""''"_...,,"''''�'''''o,"''''inz:''''il..;:....... ,.",'""""'............._""""'........&II1II...""""'_

A

�i;jtll!j������J�fJ�����f!]fjiiJ A sifilis ataca' todo o
U organismo
,[4i P , H

' .' � O figado, o Baço, o Co ra-

,'" . aUlAO - erlOe �ll' ção,oEstômago,osPulmões1..3 ti e a Pele. Produz Dôres nos

� Caixa Posta129 • Rua 15 de Novembro 808 � lOssos, ,Rearnlltismo, Ce
N � gueira, Queda do Cabelo,

',M Blumenau -. Santa. Catarina '!JIS"I Anemia, Abortos, e faz os

1a . 2:..J individuos idiotas. Consulte

� Tintas e vernizes ,,,... Materiaes l!l o medico e. tome o popular

iiJ depurativo .

� para pintura�em geral �
E I i x i r 9 1 4

,

1ii:"1 Inofensivo ao organismo.

� Tintas em bisnaoas =,
_

Agradavel como um licôr.

U
8

!:..J, Aprovado como auxiliar no
.

" 5::i tratamento da Sífilis e Reu-
'Wt para artIstas '1i!IW f, matismo da mesma origem'

..
. [ I pelo D. N. S. p" 'sob o n .

.

. '[.jill:a�Qi�!1l��.:ln���IÃ1�[;d�Gi�!] 26_,d_e_19_16_---:

f e s t a
I Asso�iação Comercial de S.

.

Francisco 'do Sul
'

Da Associação acima. recebemos a seguinte'
comunicação:

cÁ Redação do «CORREIO DO POVO»-
Jaraguä do Sul.

'

Pelo presente temos o grato prazer de levar
ao conhecimento de V. S. os nomes dos diretores

I
desta Assocíaçäo para o ano de 1942. elettos e

empossedos .tro segundo Domluge do méz corrente,
Presidente Frederico Oorrea Lenz '"

1. Vice Wílly Schossland
2. 'Dito Antonio Souza Lima
1. Secretario Alvaro 'I'ancredo DippoId
2, bito ;Fellppe Mussé
1. Tesoureiro João Anunctacäo Maia
2. Dito Otavio Iznez de Oliveira

OONSELHO FISOAL
R. O. N, Addison .

"

Jósé Alves de Carvalhn Filho
Emílío Stein
Aproveitando a oportunidade, apresentemes

08 maís altos protestos .

de cousideração.' :

Sande e Fraternidade
Presidente '

F. O. Lenz- i "

Secretario
A.lvaro' Taucredo Dippold.

Ao publico.
Lévo ao conhecimento do publico dêsta praça, e

especialmente 'aOS meus íreguezés que os preços de
carne verde, são os seguintes, taxades pela Comissão
de Tabelamento do Muni:ip'jo:
Carne verde de la. qualidade, col-

chão, lombo � posta! sem osso. . (quiJo)t �S500
A mesma com osso . . _.. . . 3$000
Carne verde de 2íl.(assem de dentro, .'

sem graxa; paito e fraldas), com osso • ..' 2$800
Carne verde' de 3a. todas" as de-

i-

mais com osso ..', . . . . . . . 2$600
Outrossim, não forneço nenhum pedido de carne.

-a prazo, sendo exigido no ato da entrega, o raspetivo
pagamento:

Jaraguá,.2 de Janeiro de 1342.
) ROBERTO MIELKE SOBRo .

.

Açougue

Bec:ker
Jaraguá do Sul

Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á..
vis á Estação Ierrea. Dispõe 'dê � ótimas acomoda
ções e oferece o máximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes. e frios.
HIGIENE CQNFORTO PRESTEZA
Linha de Ónibus á porta Preços razoaveís.

Proprietario : Carlos Albus .

AVÓl MÃE! . FILHA!

rodos devem usar ,

rluxo�Sedatina
(Ou Regulador Vieira)
A mulher evitará dôres
Alivia as cólicas uterinas

Emprega-se com vantagem
para combater as irregula.
ridades das funções peri6-

diCas das senhores

'É cahria'nte e regula
dor dass�s funções
Fluxo· Sedalina

pela, sua comprovada efiCa·
cia é muito receitada. Deve
ser usada com confiança
'Flqxo • Sedatina .

Encontra-se em toda
,

parte
UC DNSP n. 67, de 1915

TA,,\8ÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS-

t

COIB�08 Sãu' Luiz B Divina Providêncfa
AVISO

Matricula dos alunos do aß� pas�adO:,' dias J5,J6,J7
Matricula dos novos �Iunos: dias. J8, J9, lO

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo - x -_ 24 _, 1 - 1942
������������

Esportes
BRASIL X ARGENTINA

I

Exibiu-se pela segunda
vez em Monte-vidéu, sã
bado, dia 17, a equipe na

cíonal, desta ocasião tendo
pela frente o scratch ar

gentino.
Terminou a pugna com

a vitõría doa argentinos
por uma mera chance,
pois durante todo o per
curso da luta os nossos

representantes 'dominaram
francamente o .gramado.
O padrão de jogo da

nossa representação assom
brou Montevidéu e os

pröpries players argentinos;
Algumas passagens da

peleja SOCI'Brln�o �B' I tI" a� B I a-
'CUl"ou-se mas Dão

'aUU u 11 r uor s- "ar güa p!:�smys��!!� Sr.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA Eduardo C:- Sequeira d.

CODvocacio depositario do PEITORAL
. DE ANGICO PELOTENSão convidados 08 snrs, 80cl08 desta SOCl6- 'SE.d!ide a comparecerem a B.ssembl�ia. geral ordíua- Seria egoismo inclassí

�Ia, 9ue tera lugar na sáde sOClal� no día 31 de ficavel de minha parte calarJaneIro. d� 1942, às 8 hOfmÕl da noíte e que tera
o que se passou comigoa seguinte:
o seu bemíszejo "PEITO..ORDEM DO DIA RAL DE ANGICO PELO

1. - Prestação de contas e leitura do relato TENSE,., quando da divul
río da diretoria. gação desse íccto muitas

2. - Eleição da nova diretoria. outras pessôas podem ti
3. - Exame das propostas dos concorrentes rar o mesmo optimo resul

80 cargo de zelador da sociedade e deliberação 60- tado. É o caso que me
b .... e 8S mesmas. achava fortemente atacado

4. - Assuntos diversos, õe Interesse da so' de bronchite tenaz que nãocíedade. me deixava de todo. Di
Jaraguä, 22 de janeiro de 1942. minuia, voltava, e assim

(ass. }C. MoelIer passou se muito tampo, e
Secretario eu, cansado de experimen

tar em vão outros remedi
os, recorri ao PEITORAL
ANGICOPELOTENSE.Lo
go ás primeiras colheradas
desse prodigioso remédio
o meu sofrimento começou
a se atenuar e em PO\,lCODe ordem do SDl. Presidente torno público tempo achava-me com-

que ache-se aberta a coneorrencía pan o pre- pletarnente curado. Podeis
enchimento .da vl;.\gP de zelador desta sociedade. desta fazer o uso que vos
As propostas por escrito, em envelope fechado, convier. Com toda a con
deverão ser entregues pelos ínteressados ao snr. sideração e estima subsere
Presidente antes da assembleia geral erdlnaría, vo·me José Ch. Jaccotet
que tera lQgar na séde da sociedade, no dia 31 Confirmo este atestado,
de Janeiro, ás 8 horas da noite. Dr. E. LFerreira de Arau

(a88. ) C. M:oeller jo (firma reconhe:cidR).
Secretario Licença N. 511 de 26

Março de 1506.
Deposito geral : Drogaria

Seqdtira - Pt:lctas -- Rio
G. do :Sul
Vende se em toda a parle.

Domingo, dia 18, G 2'
. I. Tento quadro do E. C. Bra�i1

enfrentou o Estrela F. C.
Dada a salda pelos porte-' em Retorcida vencendo o

nh�s, a situação torna se pelo score d� 2 a O.
pengosa para o arco na- Os marcadores nara o
Clonai. ourl-verde íoram Geraldo
Aos 2 minutos de luta e Arno.

Oareia vence Caiú. apro
veitando se duma falha de
Afonsinho,que tentava atra
zar o couro parao nosso

guardião.

DURISSIMA VITORIA
DO BRASIL SOBRE A
EQUIPE PERUANA
Mais uma vez pisaram

o gramado onde se estão
realizando os jogos do 14.
Sul Americano de Futedol,
os rapazes que estão de
fendendo o bom nome ES·

portivo do pendão auri
verde de nOSEa terra.
Dificil vitória consegui

ram sobre os peruanos,
na noite de quarta-feira,
pela apertada contegern
de 2 a 1.
Pimenta escaloupara esse

compromisso, o seguinte
quadro:-
Caiú; Dorniges e Osvaldo;
Afonso, Brandão e Arge
miro; Amorim, Zizinho,
Russo (Pirilo) Tim e Pipi.

Ataque do. Brasil.
Aos 12 minutos Gualeo

evita milagrosamente a que
da de seu arco, frustando
as esperanças do nosso

quinteto.
.

Goal de Massantônio
Vão os argentinos ao

ataque sob a direção de
Massan1ônio, o qual pas
sa pelos backs e atrai Ca
jú. Est� atira se a seus pés,
mas o avante portenho
afasta o couro e atira ás
renes, aos 21 minutos da
lã. fase.

Falta de chanse
Servílio cabeceia muito

bem uma bola centrada da Amorim, o sçorer da
esquerda e o couro infeliz- noite'
mente pica o poste e�quer-
do, indo para fora.

- Nos últimos instantes
do primeiro half - time,

Uniéo tento do Brasil P. Amorim, emendando um

Recebendo um passe da centro de Pipi, á boca da
linha média, P. Amorim meta, abre a contagem.
corre' pela sua ala, aO,ro· - Ataca . cerradamente
xima se bastante da me- a linha brasileira e nova

ta de Guaico e chuta vio· mente o cracK baiano, com
Jentamente. Gualco não con· tiro fulminante, garante
segue firmar a bola e Sel- a nossa vitoria, precisa
"ilio 8provei�a-�e da con- m�nte aos 12 minntos da
fusão para diminuir a con- 2. fase. Domingo, nas horas mais
Jilgem, aos 40 minutos. quentes do dia,� cidade foi

O tento do Perú abalada por um aconteci-
2a. Fase. menta que registramos com _

Caju fenomenal. Reagem fortemente os pê magua. A menina Greda,
rllanos na 2. fase e por de 11 anos apenas, filha Delegado especial

Os avantes argentinos intermedio de seu ·capi- do operario tecelão Adol· de Jaraguáatacam muitQ bem e Mas· tain· LoJo 'Fernandes ob- fo Grug, foi banhar·se nas Por dec{tto n. 97, de 16santônio cabeceia ao arco têm o primeiro e único aguas calmas do «jaragua., do corrente, do sr. Interdando ensejo a que Cajú goal para as suas cores, em companhia de seu ir- ventor Federal,foi nomeadopratique fenomenal defeza. aos 26 minutos. mão Adolfo, de 16 anos.
o 1; tenente da Força Pu

..

j
- Oreàa enlrou logo no blicR do Estado, sr. ManoelOnde esta o ulz1 Brasil,x Uruguai rio fiéando o irmão a ob Clemente de Souza, paraPirilo é de.rrubado dentro

..

I
serval-a empé, na margr:m. c·argo de Deleda área e o árbito nada H?je.. á nOite a equipe Em dado momEnto, po-

exercer o :-

,ssinala. braSileIra terá que roer um I rem, Ore.da sentiu s� em
gado especial

.

de Policia

Incrl-vel ! ! ! cduro osso», ba.tendo-se perigoecomeçou a gritar por
de Jan guà, nos termos do

como o. forte conjunto do
socorro. Ec.t"va sendo ID-

<'rt. 15, n. 1 do decreto lei
O quinteto atacRnte bra-

U
" .. \.

nt�mero 572, de 28 de ou·
'I

-

b ragulH. .

vada pela . corrente d2R 41Ja firo a-vança em oas con-
Os nossos representantes O

.
,

tubro de 19 .

di"ões, P.' Amorim aproxi-·. -

d f' aguas. Irmão, tc,méldc df.: O fp,nente Manoel Cle-'Y
plsarao o pralna o can 1- t d' I' r-' '.' .

- -

•ma·se do arco e atira com .

ó
. sus o, espIU se 'g .. HU·, me!!'''' dr' Souza Já se en.antes na VII rIa. t t··

.

I
.,.... ,

violência e a bola trai- Venceremos? ?? .•

men e e a 110U se ao rIO

I contra tnfre nos tendo as.
çoeiramente bate na trave n JOGO DE AMÀNHÃ _

para
_ salva:la. .. sumido as funções do

B sai. Todos esperavam
-

EM JOINVILE' !'lao fOI _feliZ, pOlS � fa-I' seu cargo.
Pelo goal mas a sorte , tahdade qUIS apmas uml·os, E esperado com grande para ceifar as dua!; vidas.' .�-_.- _nos foi adversa. interesse o encontro de a E b d

.

�

"1'hllC t- C b· d
a raça os, os ,rmao., Grupo Escolar cAbdonSnr. J·uiz, onde f.icou o man iJ en re o sn ma o encontraram a malt'" nas .

de A C O e o «tl!am-
.... � Batista-penalty?

E
.

C 'R ;f ã aguas calmas do cJarugua� . CURSO PRIMÁRIOdo . . fCI e, campe o
.,·A bela, chutada por um

pernambucano� EdItal de matllcula
.dos nossos vai ao arco. Levo ao conhecimento
Gualco -segura o couro, Coletoria Federal dos ars. interessados quemais é acossado pelos ado Comunica.nos a Cole- a matricula para o cur-
versarios e larga O. Esta FRACOS E ANéMICOS! toria das Rendas Federais 80 primário deste estabe,
belece-se grande confusão Tomem:

que durante este mês, até lecfmento estarà aberta
em frente a meta e Bran' VINHO CREOSOTADO

Março está procedendo a das 9 ás 12 horas nos
.t!ão é agredido por Peder- 00 Pio. a.. Joio ... StIw SIIooeW renovação das patentes de dias 26, 27, 28 e 29 do
118:-a e por' vários outros e-''''''_'''_r registro,paraos negocian cerrente.
J>layers' argentinos. Para" Toaes te� e fabricantes registrados Nos dias 26 e 27 ser 110
liza·se a partida por alguns Rt!lfriedel o anopass!ldo, e fi cobr an. matriculados os alunos
J)linlltos e finalmente re-

l'a do registro dos que se ,lo ano passado, median-� b d Bronc.... �

bcoml!ça; senl:lo co r a o estabelecerem durante o te apresentação do oIe.
foul favoravél a Argentina. Escrophuloee

presente periodo. tim de promoção, e nos
1J que decepcionou a todos. Convaktceeçat _._ dias 28 e 29 os novos

2 a i. o score final VINHO CREOSOTADO Encontram-se nrssa re- candidatos. Os candidß-
.

Esforça' se o «onze. na·
6 -. OBr", de "*«I.. partição, afim de serem co' tos Aoe 10 anos nllo re·

Sociedade de Atiradores
'Jaraluá
Zelador

Fim tragico. de
duas crianças

Dois irmãos perece
ram domingo ultimo
nas aguas do "Jaraguá"

brados, os talões dos con·
tribuintes da taxa de açu
car de engenho, Daniel
Uber, Germano Neumam,
Henrique Nagel, Oito Gle
sanapp, Jacob Fadi e Car- ----
los Schulz Sobrinho, per'
tencentes ás safra� de 1934
1935 e 1936.

CineBuhr
H\ 'j!é 24 li ,', j'l oe j!'(; -

Amanhã 25 fit: jtt!Wil'(;
ás ii 30 h.,nlS <'nl I'Qn:v,
a W,uht'r Bu:" hprnH'1i
tará Oft doiH DM tOffel! 1'í.J'

tfBtlH d!.{ �(\!H I Bi·ne Ih.!
viF. PI! ui Muni. Wl maior,
pe]Í(;U)d ()U llno. irJtilul<i
da:

«� B;\REIRA.,
(C!� n� l!T<t liVt(-)

4R. \:' 5:;. f('-ir8, 28 t.: 29
de j(;o€iro. •

Ul.ll bUpül.' c8petaeulo
da einem atogl'lifiR. !)

pre.!sentt\dü pela 20 Tb. C.
Fox; e Que eß desenrola
na Indta m!steriOl!6 e

impenetntval.
Tyrone Power, Mirna

Loye GorgeBrent,desem.
penham 08 principais pa
peis dr:
·E AS CHUVAS CHE·

GARAM.
em 12 lODgas partes.
«Censura Livre li> •

No programa: Comple
mento NacicnaL

pete!ltes, devérão aprö
sentar o registro de lias·

clmen.ta.
E' ind!speos8vel o com·

pRrecimeoto
.

dos senho
rea pais ou responsuveis
pelos aluDcl'!., pOl ocasiiio
da matricula.
J&.r8Iluã, 22 de janeiro

de 1942.
.

Leonor de Souza Neves
Dfretor!l

,.- 'Tm- 4M1M

EXIJAM O SABÃO

Social

. -

Sinto que não consigo dominar
O afan que me domina. ,

. .'

Fecho os olhos ...debalde! ...Ês tu que euveJo a'tnd(ll
Fotografada na retina,
Numa obeeção eem fim.

Todo o amõr afinal, urna ilusão
Não se alcança, em oerdade,
Metade

.

De tudo que sonhamos alcançar !

e�conde.

Eesfuma-se no sonho a esperança mais lin.._da
-qttal um traço de uelaemsombras de sol por
Quer seja o amõr da gloria._
Ou a glo?'ia de um amor

JOÃO CRESPO

Anioersarios'

ldigna
esposa do sr. dr

Renato Camata, diretor do
- Transcorreu dia 20 a Hospital <São José·

-

data natalícia do sr, Mario '1'
_ Tambem a 26 faz a·

Ta-vares da Cunha Mello, nos a menina Ingrid, filha
tabelião da notas da Co- do sr. Wílly Filles, geren
marea,e remarcada figura do te da firma Bernardo Mayer
nosso meio social. e Comp; nesta cidade.

, - Dia 22 aniversariou o Viajantes
dr. Paulo Medeiros. advo- Encontra se entre nós a

'gado nos auditorios desta 'senhorita proíessora Iris
comarca e de [oinville. fadei, digna diretora do,

_ Fazem anos amanhã grupo escolar de Gaspar,
o sr. Paulino Natal Bcnin, -- Para Florianopolis
a sra Padroni, esposa do viajou quinta-feira última,
sr. Pedro Peuroni, c a sra. a exms, sra, d. Anesia
Olga Cardoso, esposa do W. Crespo, esposa do sr:
sr, Hemilio Oardo: o. 1 João Cresno, redator deste

_ Dia 26 completarä I jornal, que se íez acampa
mais mIl mt;llicio a sra. nhar de sua gentil filha srta.
Ruth Line:r,b.:r):! Camara, Mül ílía W. Crespo.�
Credito �!utuo Predia.,1

fUNDADO NO ANO DE 1914

Maior e mais acreditado Clube de Sorteias do Brasil
fLORIANOPOLIS

Rua Visconde de Ouro Preto, 13

RESULTADO DO 412. SDRTEIO REALIZA
DO DIA 19 DE JANEIRO DE 1942

CADERNETA N. 7.985
Premias em mercadorias no valor de 6:250$OO(} ,.

foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor
de seis contos e duzentos cíncoentamíl réis (6:250$000), a eaderneta
n. 7'985 pertencent� ao prestamista, Germano José Alves, residen- :

te em Corrego Grande
..

BONfflCAÇÕES EM MERCADORIAS SO VALOR DE RS 30$000
·13662 - Orlando Torres, Saco dos limões
4569 - Schirlci Buck, Rio Negro
16331 - Argemira Fernandes Maxima de Souza, Laguna
13404. - Jo�o Martins Filho, São Mateus
14513 - Mari.a e Izabel Trieski, Jacaresinho
13198 - Irineu Pereira, Porto União
16386 - Sibila Fimariski, Moema
3857 - Tereza Fantino, Blumenau
17038 - Osvaldo e Lourdes da Silva, ]oinville
3808 - Caetano Pedro da Silveira, Palhoça

NO VALOR DE RS 20.000
13899 - Orlando Abreu. florianopolis
5650 _. Nelton José Vaz, FJcrinopolis
14750 - loão e Arlindo Pacheco, João Pessôa
18242 :._ Franklin ViIder, I�io do Sul
19063 . Maria Oriques, Florianopolis
2404 - losé Rodolfo de Oliveira, Passo do Gado
10387 - Aniete Ana Viéi-ra, Caeira do Norte ._

1230'7 �-- lufma Luiza Dias, Saco dos limões
10 )21 -- 1\ urea Ribeiro Nevoleto, Barra de Trombudo
8772 -- Germano Mario Oliveira, Florianopolis

NG VALOR DE RS I (.$OOJ
19451 - laudelino Lourenço ferreira, Imbituba
19288 _. Florinda Ao Fonseca, S. Francisco
135:3! - Plínio Sampaio da Cruz, Ponta Grossa
12277 - Manoel Geraldo de Sousa, Camboriú
1014 - Pedro Marques filho, Imbituba

J 8148 � Manoel Tomaz Santo, Itajaí
12158 - Otilia Antunes Correa. Florianopolis
18340 - Eruilia Guinter, Hansa
6451 - Jesé N orizia, Caxambu
10855 - Belinha da Gama; Florianopoli s

ISENÇÕES DE PAOAMENTOS POR CINCO SORTEIOS
14858 - Noé Mendoza, florian�polis
6106 - Maria Carpes, Blumenau
13605 - Maria. Vieira Tavares, !tajai
17953- - Maria Ana MorIti. Retorcida
10835 - Paulo da Silva Medeiros, Vila Nova
3436 - Clariuda Maria Branco, S. Francisco
16291 - Leopoldo Dicoque, Rio Negrinho
1236 - Euclides Salvador Rodrigues, Blumenau
6053 - Dorival Ramos, Imbituba
8439' - lIca Bralldes, Hansa

Florianopolis, 19 de janeiro de 1942.
. VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho"

fiscal do Governo Federal

Proprietarios J MOREIRA & elA .

FINANCIAMENTO PELOS I
ESTADOS UNIDOS DA I
BORRACHA E DO ALU

MINIO

Declaração
Chanceleres

Mexico

do
do

Rio. 22 (Agência Nacio�
nal) - Após a �essão re
alizada hoje pela comissão
'politica da conferencia pan'
americana o· chanceler do
Mexico, snr. Ezequiel Pa
diIha, Llando aos jorna
listas, exclamou: - cO

drama !.e flJ.1toxima dofimc .

Os Estados Unidos pro
põem se financiar' a borra
cha amazonica bem como

a bauxite e o aluminio
O financiamento da pro·
dução de aluminio obede
cerá à base. que possibili
tou o acôrdo siderurgico'

M

Virgem Especialidad e
s�SÃ� 'jIRGtl",!

41
'
..

ESPECtt.LIUADEde WETZEL Bt elA. JOINVILLE (Marca registrada)
O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA.
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