
o ensino. nacionalista em Santa Catarina
Resultados que CODlprovaDl as novas�iretrizes governaDlentais catarinenses
Tres mil e quinhenfos �on-l
fos de réis para �oDsfru

çãto de crupos escolares
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o ensino naeionalista Outros tem sido inau
da forma que se impõe gurados e se acham em

aos interesses do Estado franco funcionamento, o Redator: João Crespo Dtretor-propríetartor HONORATO TOMELIN _._
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gração na comunidade forma possível, as no

lemas e e I ICIO propnos
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tadas dos principias des- aliás, em todos os seto
sa comunidade, tem sido res da administração,
um dos principais esco D'ai o amparo e o a

pos dos nossos gover- plauso que vem rnere

nos. cendo do Presidente Ge.
Eusetrabalho ordenado tulio Vargas.

por um civismo sadio e A concessão feita ao

eficiente, está apresentau- Estado de 3.500 contos
do os seus resultados. para a construção de es-

Agora mesmo. uma

I tabelecimentcs escolares,
correspondencia telewa- �elo governo .�a União,
fica para o grande dia- 'e demonstrative desse
no ..Estado de São Pau- amparo e desse aplauso
lo>, e estampada com a atual adrninistração ca

clichés, relata que o nos- tarinense, perfeita e sa

so Estado, mandando lutarrnente integrada nôs
fechar ce.rça de 50u es-I princírios do Estado
colas estrangeiras, onde Nacional.
se presta..a um crirnino
so culto do gerrnanismo,
construiu ou instalou,
em toda a zona colonial,
rnais de 800 estabeleci·'
rnentos de instrução, com
professores e métodos
brasilêíros.

Esses estabelecímen
tos não constituem ape
nas casas de ensino,
mas são tambem centros
de cultura fisíca, pos
suem bíblíotécas, coope
rativas,. gabinetes medi
cos e dentados. onde -se

congrega a juventude
num ambiente de sadia
fraternidade.

A correspondencia
vem ilustrada com cli
chés da inauguração do
grupo escalar «Oswaldo
Cruz>, de Rodeio a 21
de abril ultimo, pelo In
terventor Nereu Ramos. Registro Civil

Colaborador: Dr. T. Ribeiro PQn�8

TONICO DO CÉREBRO

REVIDANDOACl)SAÇÕES DE BERLIM

FILIÄL JARAGUÃ • R. CeI. E. Jourdan n.115
C a�xa Postal n. 65 - Endereço Telegráfico «CAIXA:.
Horário: Das 10' ás 12 e (Jas 13,30 ás 15 horas. IoSabads : Das 9,00 ás 11,00.

,

Toda a imprensa cario i caluniosas asserções feitas melhor e mais rapidamen ma; se há realizado em

I pital para
nós _ ao pro

ca, revidando as acusações I contra o nosso Governo te atender êquele impera Santa Catrina, onde - e- grama de ensino, cujo sen
feitas pelo radio de Berlim pela publicidade alemã. E' tivo dos interêsses nacio videnciam no as estatisti tido é, ao contrário de de
ao govêrno do Brasil no que a-final, não nos que nais, quanto á integridade cas escolares - são as sambientar a criança; Ino
tocante á aplicação das brantam o ânimo definitivo de alguns, milhares de [o- zonas de colonização pre cular-Ihes no espirito, isto
nossas leis nacionalízado- da integridade de preroga vens brasileiros na comu cisamente as que se acham sim, o sentimento de bra.
ras, destaca a prodigiosa tivas nacionais, que esta nhão pàtria, de que os ten melhor providas de esco silidade, em consonância
obra realizada em Santa mos dispostos asalvaguar- tára divorciar a escola es- las, com as solicitações do
Catarina pelo governo Ne dar a todo custo, trangeira. O resultado des O calunioso protesto da meio brasileiro e com o
reu Ramos. áquele respei Aliàs, as reclamações de sa patriótica atividade go- propaganda de Berlim se respeito à nossa cultura e
to. Salienta a maioria dos Berlim datam.vmesmo de vernamental permite asse destrutrla com a simples às nössas belas tradições
jornais da Capital da Re- antes da nossa atual le verar - como o estão fa inumeração dos estabele- históricas, políticas e so'

publica que, graças á re gislação de ensino. pois zendo as grandes folhas 1 cimentos de ensino públi cialmente democráticas.
soluta intervenção do Go em 1935, como jà tivemos cariocas - que não exis I co criados pelo Govêrno O

.

verno do Estado, no ensi- ocasião de reíerír - e, tem mais escolas estran- I do Estado em substituição
EZESSEIS MIL COONno particular, não existem ainda dias aträs, um ma gei ras em Santa Catarina, às escolas particulares. A TOS deSUBVENÇ ES

mais escolas estrangeiras tutino carioca recordou - Admite o tambem a pro vantagem esmagadora fi- Rio - O presidente dr!
no territorio catarirrense, o uma nota dá Embaixada paganda alemã, que o con- caria a favor do nosso Go Republíca assinou decreto
que significa que um pro· Alemã ao Itamarati clama - fessa pelos seus veiculos vêrno, nem só quanto ao concedendo, em 1942, sub
blema de .tamanha gravi va contra a orientação que de difusão em Berlim; mas, número das unidades esco- venções no total de 11
dade e de proporções in o governo dp sr. Nerêu desvirtuando a realidade, lares que suprem a ausên mil contos ás instituições
quietantes, qual o da es- Ramos, já áquele tempo, insinua que, em consequen- cia dos colégios estrangei assistenciais e culturais de
trangeirização da juventude' imprimira às normas. do cia da interdição dos edu ros, sinão ainda quanto à Distrito Federal e dos Es
catarinense, foi 'de vez re ensino elementar nos esta- candáriqs nazistas, as cri- qualidade, às condições tados, conforme relação ora

solvido, com as serenas, I belecimentos 'particulares, anças dos núcleos de co técnico-pedagógicas e _ o ganizada pelo Serviço Na�
mas inflexive's providen que estavam 5Gb fiscaliza Ionização ficaram sem as que é de importância. ca- cional de Assistencia So-
cias adotadas pelo sr. In ção oficial. Então, alegava sistência escolar. cial.
terventor Federal, o representante nazista no Contra essa falsa ver

O que não fôra posstvel Brasil que aquela orienta são do que corre no Bra
deixar sem uma reação ção "acarretaria o fecha- stl - e particularmente
decisiva e serena era a 0- mento de centenas de es em o nosso Estado - é
bra de incidiosa desinte colas, de vez que não mais que a imprensa carioca,
gração nacional, que estava podiam ensinar em alemão", pela unanimidade de seus

arregimentando, sob ban- "Ensinar 'enf alemão" e- órgãos mais representatí
deira e ideologia politica ra o que pretendiam fazer vos, se insurge patriótica
estrangeiras, as populações livremente os agentes da mente, Iocalizando o que,
escolares de orígem alienl- pröpaganda 'ge'tmaniéa nó ' no concernente ao poble-
gena, que a escola típica - Brasil. De 1938 para cá,! -.-

mente nacionalizadora lo em face das diretrizes que II .

grou devolver à Pàtria Bra o Estado Nacional estabele Imposto de Selo
sileira como era de direito cêra para o refortalaclmen- A Coletoria Federal pe
e como conviria aos inte. to da unidade brasileira, de-rios chamar a atenção
resses do nosso pais tomou o sr. Interventor dos Srs. contribuintes ao

Compreende se . odeses Nerêu Ramos a atitude que Imposto do selo para o

pero dos corifeus do ma- I seguinte:
logrado pan germanismo e As relações de mercado
nem se pressinta que ou Estará proximo o ria OL: contas entregues ou

tra possa vir a ser o seu remetidas ao comprador
estado d'alma após o cer dia em que seja ou a terceiros com expres
rado e fulminante revide I- '" soes equiparadas a recibos"
da imprensa ôra�ileira ás rea Idade o, voo tais como: pago, liquidado
---------- I i n d i V Í'dui" din�eiro. em. conta, á di-

FI •

\ a • nhelro. a VIsta, comprou
AGOST!.��MIGOS! e outras SemelhJntes estão Quantias já publicadas 3:927$000

VINHO CREOsorÃDo Rio - Encontra se nesta sujeitas a selo de recibos, João MarcaUo 200$000
capital o sr. Amadeu Ca· O presente dispósiti- Erico Ehbert 10$000
tão, 9uimico industrial.

I
vo regulamentar não ai· Bernardino H, Silva 10$000Velo ele tratar d9 dois cança as expressões con'

inventos seus: chomem pas· dicionais « á vista com,. 4:147$oo�
saro" que permite qual· c/o de desconto», nem as

BIBLIOTE'CA DO 'lC'ORUMquer pessoa voar com' suas notas ,Ou faturas que tra .II:'

�roprias forças e o «carvão garn impressas, em carac -

�intético>:, que, segundo teres bem visizeis, _a DE- A CONTRIBUIÇAO DA' PREFEITURA
mformaçoes, é de grande CLARAÇÃO DE NAO VA ,Devido HOB imensos li,
utilidade n3 industria e na LEREM OOMO RECEBI

vros recebidos _ quequimicä. DOS. Assim, as notas ou necessitam classificação
--�------------------ faturas; desde que não ex· 8ómente em nutra

BANCO ADRIC.OLA ·E COMER"uIAL
pressem recibüs, na forma edição poderemos dar o

,. legal, _devem trazer tal de-
nome das obras oferta-

claraçao, I das e adquiridas por
compra.

Filiais: Joinvi" �S\mami ContInuando a relação
Ie, Jaraguá, � à.OS OS �.e»� 'iniciada .em no�s() nu�e:
Hamonia. ,..,,_�fIJ '<.,0 ;t�.s' � ro 8nte�lOr, ha aregis,

I � � trar malS :

Agencia em Mafra - fíliais em inst: Rio do Sul e i',\.. 1

. � Dr. Adão Bernardes -

Ind:dal Correspondentes nas maiores praças do País I f 1 vol.; Dr. Placido de
I Oliveira 1 vol.; Prefeitu-

Capital autorizado . . . .. 1.200:000$000 ra Municipal 6 vols.; E
Reservas .... , ... '. . . 663:779$560 manuel Ehlera 3 vols. -
Depositos e saldos em C/C 25.000:000$000 continua.

Faz tOdas_ as op�rações bancarias no Paiz; cobranças, des CONTRIBUIÇÕES :

cont!'s. e cauçao de tItulos. d� �xportação e outras operaçõ'es de João 'Crespo - 20$;
credito, passes para as prIncipais praças do paiz. Taxas mo:iicas, JoãoTossini - 20$; Vva.

Va. Sa. já abriu uma cConta Deposito Popular»
João Doubrawa - 25$;

no B!lnco Agricüla e ::::omercial de Blumenau? Se ain.
Oscar Schneider - 20$,

da nao o fez, procure imediatamente nossa cSecção
=

, Felipe Brandes - 20$:
de Depositos:. que lhe dará prONtamente todas as in. DESPERTE A BILIS Roberto M . Horst - 20$;
formações desejadas. Walter H'�rtßl _ 20$;

.

Além da conta -Deposito Popular., Depositos iniciais a DO StU fiCADO João Emmeildo erfer
partIr de 20$000, para a qual são abonados juros ele 40/0 a/a 20$ - continua.
° Ba,nco Agricola e Comercial de Blumenau mantém ainda a� Sem CillllmeJaaos-E Saltará ..
seguintes contas:

.

CamaDis,.. Para T.....
C. C. C Á DISPOSIÇÃO, 2,0 %

Ie.. ligado de..e derramar. dtarl80

C. C. C C,OM AVISO PREVia, confo'rme con.
•...te. DO estomago, um litro de bilill.

. Se • bilis não corre livremente, ,.
diçôes na caderneta 3 O / alimento. não são digeridos e apodre-

DEPOSITaS POPULARES LIMITADOS 4',0 00{00 cem. os gazes' lacham o e,tomago.

DEP Sobrevem a prlaão de ..entre. Voe&
aSlTos A PRAZO FIXO de 6 meses 45 % wen te-se abatido. como que enven..

DEPOS�fOS A PRAZO FIXO de !2 meses '5,0 %
nado, Tudo ê amargo e a .. ida é 11..

Os Juros são pagos ou capitalizados semestralmente. mü��i�imples eneuação n- toear'
a causa. Nada ba eomo al'amoaa.
Pillulas CARTERS para o Figado.
para uma acção certa. Fault) correr
linetnente ","se litro de bilis, ...<r:!i
...nte-se disposta para tudo. Não cau
.,am damno; säo suaTes e contudo lã.,
Jn,aravilhcsas :r:!ra. fazer a bilis correr
lhrcmellte, :;>"ça ·o.s li'illlll...

CAR�'ITERS par"- .; Figadó. -São' acceiw'
"'ita�õ"". Preço 3$000

.
Dará consultas em LAGES a partir do dia 8 de junho

. SIUDE E BEM fSTIft

SANGUENOL'
CONTÊM

oito elementos tônicos.

Arseniato, Vanadato,
Fósforos, Cálcio etc. pelo

Haelllatogen do Dr. HOlDlllel

laraguaense/f
TONICODOS MUSCULOS

-Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães
que C'riam,Magros, Crianças '

raquíticas, receberão a to

nificação geral do organis-
mo Com o

, �i �i�da por qualquer motivo, não
cO,ntnoUistes com um donativo para
a Cruz Vermelha Brasileira, procura
com a máxima urgencia, como brasileiro
e bom patriota, ajudar e essa util ins
tituicão, certo de que assim procedendo
ajudas- a tua Patria a se preparar par�
a sua defeza:

Sangueno-I
c. D.N.S.P. de n. 1992 1921

Brasil·Argentina
Encerrou-se a 20 do cor·

rente, o prazo da concur·

rancia para a construção
da ponte internacional

'Brasil·ArgantiriE., cujas o·

bras' deverão ter inicio no

proximo· mez de julhe. Es

Artur Muelicr, Escrivão � 0-
tidal do Registro Civil do 1.
Di�trito da Comarca de jara
gna, Estado de Santa Catari-
8., Brasil.
Faz saber que compareceram
no cartorio exibindo os docu
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se

Edital n. 1347
Paulo KceJ.lp com johana Lange:
Ele, solteiro, lavrador brnsi

leiro, natural de jaraguá; onde
nasceu ein quatro de fevereiro

ta noticia não poderá dei- de 1920, domiciliado e residente
xar de ser bem recebida neste distrito. em esta cidade,
pelo publico por trf:!.::r se' sendo filho de Carlos Koepp e

cf d· 'd' de Ana Koepp,
e um -empreen !menl,O e Ela, solteira. demestica brasi-

maior alcançe para a con- leíra, natural de Timt;6, onde

fraternisação continental, nasceu ef!1. � de fev�reiro de

não só por facilitar comu- 1�19, ,domlclha�a e resl��nte em
. _ .' . Tlmbo, sendo !tIna legitima de

n!c�çoes entre dOIS �al�e.s Carl Lange e Adele Lange.
vlsmhos, come por slgmfI· Jaraguá 18 de maio de 1942.
car que brasileiros e ar� Edital. n' 1�48
.gentinos procuram, dia a

Conrado Steierlem com Ana

d·
.

I d
. Oascho:

la, astreital' açüs. e e�t� Ele, solteiro, lavrador. brasilei-
ma duradoura e mtenslfl· ro, natural de Jaraguã, onde
.car um intercambio CUltU-l

nasceu em 9 de agosto de 1915,
ral de mais eficieflcia para d�m!ciliado e resi�en te neste

h
. . . distrito, em Jaraguasmho. sendo

O con. eClmento �s�qulco filho !egitimo de Francbco
dos dOIs povoS vlsmhos. Steierleln. falecido e de Juliana

A projetada pónte inter- SteindeI Steierlein.
nacional em apreço será'. E.la, solteira' domestic�, bra·

.

b
. - stIelra, natural de Jaragua, ondemalS uma ela rsaltsaçao nasceu em 29 ·de outubro. de

do Governo do Presidente 1922, domiciliada e residente
Getulio Vargas. O Brasil; neste d!strito, C:'!1 Jaragu�sinho,
voltando se com mais a

sendo ftl�a legitima de J?ao Oa-

tença-o par. os p' f cho, faleCido e de Mana Wolf
. .

' a. al?fs ron Oa scho.
telrtçOS, reahsa, enfIm, uma Jaraguã 28 de maio de 1942.
politica internacional me- E para que chegue ao co·

recedora de todos os 10u- nhecimento.de todos ,passei .0
vores. Os pOVOS do cant' _ presente e�ltaI que sera pubh-

.

1 cado pela Imprensa local e em
nente preCISam de conhe- cartorio e será afixado durante
cer· se mutnamente, afim de 15 dias'

que mais se estimem e .

Si alguem souber de. imp�.
admirem como convem a08 dlf!1ento acuse-os para fms Ie-

,
. gals.

lieus propnos e maiore!o,
'interàS&eS no ten1Po e no

-")x -

•

Cruz Vermelhà Brasileira

f
_

Sibliotéc8 20 volumes
de obras de direito CODS'
tituciüDal e administrati
vo e 10 de jurisprudencia
do S, T. F., alem de ter
mandado confecioDaf llS
artü.ticlis estfiDtes que·
serão inauguradas a 11
de agosto. data d8 fun
dação dos cursos jurídi
cos,

Retfrl....

�..,.
VINHO CIEOSOTADO

6 _ geredet de .......

---------------------

É "'MA DOENÇA .RAVisSIMA
MUITO PERlaOSA PARA A FA

MíLIA E !'ARA A RACA; COMO

I
UM BOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO DtssE GRANDE FLA.ELO

USII o

espaco.

Artur Muller
Escrivão e

Ofici.al do Registro Civil

A SíFILIS III! APRESENTA SÓ.
INÚMERAS FORMAS. TAIS c:GMO:

ESPINHAS

F'iSTUL.AS
út.CER"S

losftfufo Ro�ba [,oures
Exclusivamente; para molestias de olhos ouvidos

, naris e garganta.
' ,

Dispõe de, aparelhos os mais modernos para· exame de
sua especialidade. ... '".

Riéhlin. Rua do Principe. Fone, 334. JOI�VILLE

A P'�6[eitUl."a Municipal,
por interrnedlo d o ilustre
Sf. prefeito He. Leónidas

IHerbster, ore recerá á

f'DiDU

DARTRO.

MANCHAS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHm'_ HÁ It AN_

VENDE-SE sM TÔDA PAftTR:.

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPECIALISADA

DR. SAOALLA AMIN

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo -- l{ _.' 30 _.- 5 -- 1942
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: • : Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná

O' Estão em pleno funcionamento as aulas de

: • : admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental

O Nos mezes de Dezembro e Janeiro ali! aulas deste
. ••• curso são GRATUITAS: E

� Faculdade de Comercio do hraDá
� '" (ESÇOLA REMINGTON) ..

Ci Fiséalisada pel6 Governo f�lIeral I· .O' . CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au-

Ci xiliar de comércio. - Internato e Externato.
1 •• .-

. . ==�----------===------------------

r?;"rüáêréíi.�..i?iir�íioíitm�� �,�l!t,�p�a�Ul!t�IOl!t�OHL'!�.eL1r�I.l!tn'-lI[!���AUGME-NTA .AS FORÇAS DEFENSIVAS DOI ... ai
ORGANISMO CONTRA' AS DOE.NCAS DAS1 niI ...

). ;'=..::�;��..��,� ���,���S ..::-;� "I§ Caixa Postal29- Ruat5 de Novembro 808 ti
, J "

IJI Blumeneu _ .. , Santa Catarina' lia'

ÕIOlIOlIC.=::m..C='O::C::U:.IOI=-C::XlOllC::oOlIOlC:U:::OIOl�.lCIIC::XICXO l!t Tintas e vernizes """ Materiaés .f
� L�opoldo Selde'l O � para pinturas em geral Ei
� •

Hansa - Sta. Catartna ' O �, T" b- iiJ
I Maior"Estabeledl11ento de Arbori Bt flóricultura' do O I�

IDtas em Isnagas � .

,0 . Estado
�

O � _ �
p ,

, I:spedições de O
IrJ para artls�s Li

.

I�Plantas �t�tiferas e ornamentaes � ��r.:iII��iJ�liiiJ�iiJD�iJ�I4Iii:�IiiiJ��l'!l'
D· para todos os Estados .' O :.--�---------'------"""'_---

lO Peçam Catalago O H O t e I B e c k e r
�1CIIQCC)'c:rc::xc:rc::xc::xc::xc:::rc::xx::::c::x�c:xx:::."

Rua Oel. Emilio Jourdan

para ilumi�ar seu lar, siti., fazenda, etc

Funcionar seu radio, eee,

carrega� .baterias de -autom:';;��,J;;.��diO, etc'.
f .

..� TltES
MODELOS

com

capacidade de
100 .. 450 w;atts
·6" I�, .ne, 110

voltsr"

ti � _ •

Peçam demonstrações, ao�, Dletrlbuídoree :

,Cad,os Hoepcke S. A.

�

DR. LUIZ DE
, 'i!

ADVOGADO,

�. Escritório • Avenida Getulio
. Residencia : Mal. Deodoro da

Telefone, 34

.J '

Minancora
. E' a pomada ideal

éU�A TÖDAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

..

Este poderoso prepa- ,

rado sulrtogrendense, .t�n"H[-�T'Overdadeiro eBPteclfico �t\
centra às Tosses,

.

Bron

chite�; R8sfri_ado, ROll ��1DE'Rn �

quíãõés etc. usado e re I c't\� �,J:,
ceitado cranstantemente' . ", '. .' ,

peloa.cmedícns e pelo I '. "{-:J r"

povo, com 08 melhores I r' r f;7Y;-:1}�r!�J��resultados posslveis ha I -,..,/i'êJ!./F!'.l /: \

maía de 30 anos, acaba �..)'V)F'Yde ter o atestado maís . �- _- !

solene e valíoso de sua �-;;:;:;,..,�.�
eficacla ns sua aprova

�" II ii
ção pela Diretoria Ge-I: II ri
ral da Saude Publica da; ,

i Caqitn� Federal.
Não contem opio, mor

fina ou analogos, como

a maíor parte das pre
parações Identíeas.

j É exclusivamente com
posto de substancias ve-

'[getaes, onergícaa, mss. .

totalmeute tuccentes. Pó Todas devem usar

.
:i�:�rd::·i��le�r e tOod�:, Fluxo-Sedatina
Não tém r-esguardo, cu

'

ra ao ar Iívre. (Ou Regulador Vieira--
Licença N. 511 de 26. A mulher evitará dôres

,I

de Março de 1906,
Deposito geral:' Labora

Alivia as cólicas uterinas

iório Peitoral de Angico
Pelotense. - Pelotas
Rio G. do Sal

.

Vende so em toda a

parte.
J(

NUNCA EXISTIU
IGWAL

A Farmácia: Cruz,
de Avaré, (SolPaulo)
curou com a cMl·
NANCORA- úlce
ras que nem 0,914
conseguiu curar.

Dua, Carolina Palhare s, de [oinvílle, curou com

UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas do curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE; -- A verdadeira <Pomada

, Minancora:- nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima.

Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINANo
CORA em sua latinha original.

REPAREM.BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA
de jOINVILLE

BANCO POPULAR E AGRICOLA

I DO VALE DO ITAJAI' I
II] Cooperativa de ":redit(\ -de .Responsabiliàadé Limitada� , I,

1111 Autori
••do • luncionar pelo Decréto D. 7525, de 9 de julho de 194ti

I'

a�Bimi(io p'elo Sr. Presidente da Republica e registrado DO Serviço
de Economia Rural do Ministerio da AgrieultllfU sob n. 1197, -.1

em 16 de julho de 1941. '

----�--�--------

I'
. SE'DE EM BLUMEN�U

�
111 Sorco e Cipo

Rua 15 de novtmbro n. 923 (em frente á Igreja MatrIz) lIJ
.

CAIXA POSTAL N. 104 _. End.::reço telegr.! BANPOPULAR li) 20mpramos em quantidade.

IJ Escritorios em: Gaspar, Indaial, Hamonia e Timbó I Pagll-se bem.

íttJ
101 III 'Clemente Schioch�1 e

.

lfJ Emprestimos, Descontos, Depositos, @l Anselmo Rocha.

IIIJ l:obraoças e Ordens .de Pagamentos III Rua Rio Branco, 122.

I EMPRESTA ESPECIALMENTE AOS AGRICULTORES I
!lfI Paga para DEPÓSITOS as melhores taxas, a saber: III
111 Conta Corrente á Disposição - ... - - � • - . 2 % III
iii Cónta Corrente com Aviso Prévio � . 5 % III

, 11 Conta Corrente Depositos Populares • .. 5 1/2 % !!
'II Conta Corrente Prazo Fixo: por sei� mezes -" 6·0/0-IE
Ir

. .

'.

'., por doze mez_es,
7 % iii

f!j Abedo.das 9 1./2 ,áslll�..Ihoras e das .31/2 as 15 horas. III
,

.

_
_ .'

Aos Sabê!�os das 9 ás 11 h:'lras..· �, ,ÍI"iIii iiilii_

•(i�l§llilft1iHJ�lEli:lli1l1lil[tJliIrillI1ll'lIIl11l1JlIlIIlIlll1lB1J�

1111_....
,

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

tLlNlCA aaURG CA L' ,

{sob inspeção federal permanente)
'piretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari _. .

c

I -'l do;, I A �, !J o' v: {.o 'I

Dr.' aENA:T8 'CAMAltA'

"

Consultas. á qualquer hora.jio
, Hospital ou no consultoria

DIRETOR DO nosrirxr, S. ')ÖSE,II"i' ".,"

(
\.i I;

operações, Doenças de .senhoras,
Partos

Jaraguá do Sul

Palace· Hotel
Está situado no melhor ponto da cida�e. Quasi vis-ä-,
vis á Estação ferrea. Dispõe de otimas acomoda,

ções e oferece o maximo conforto aos srs. hospedes.
Banhos quentes e frios.

HIGIENE CONFORTO PRESTEZA

Linha: de Onibus á porta Preços razoáveis ..
Proprietario : Carlos Albus. .

dê M A R TIN S J A RU O A
.

r
•

RuaBarão do Rio Branco n. 62

Curitiba
'"

Filiais em [oinville e Blumeneu <

João· Prosdociano fi Fila.s
----------------------------------------------------�

. I

Proporcione. o
bem estar á sua

. família ,e a SI

próprio.
Adquira uma

Geladeira.

Norgo
Emprega-se com vantagem
para combater as irregula
ridades das funções períö-

dicas das senhoras

É calmante e regula
dor dessas funções
Fluxo , Sp.datina

Ao comprar:
não se esque-r

, ,

ça desta mar-

ca leadér.

pela sua comprovada eííca
da é muito receitada. Deve
ser usada com confiança
Fluxo - Sedatina

Encontra-se em toda
parte

lic D N SP n. 67, de 1915

. Mais um ind••pensavel objeto capaz desua neca.i" .

dade e utilidade "",,".� RADIO ZENITH

Preços v��ntajosos Peçam'': demonstrações
Filial de JOINVILE rua 9 de: ·Março: 1'26 .

•

'.' I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGuA

Edital
'I. � .'

I

ç,onlelbo Nacional do Petroleo

IOEdital de estoques de combustiveis
;" '.l'.;' liquides' minera��

, ,

�.
.

.!��omico"âa empresas 'c{}mel'cí�is e índuateíate

e quaisquer pßrticul�rtlí3 q�e .

uossuírem estoques
de combustíveis Ilquidos mtneraes que devem co

munícar a Preteítúra á sua espécíé e fi .Q,uantiq-a
de bem como Q lagar onde estão depositados. A

comunicação deverá ser feita no prazo de eessen.

ta duas horas 8 contar. da publicação deste edí

tal, As posteriores 8ltfj�açÕes des estoques dev�m
ser participadas nos dias t: e. ; 15 de cada meso

As íntraeôes serão punidas de acordo com a Lei.

RIo de Janeiro, 15 de maio de 1942 ,

888.) Major lbâ Jóblm Meirêles
,

Chefe do Gabinete

Edital de Primeira PraçalE D I T A� L

o Doutor Tiago Ribeiro Pontes, Juiz de Direi�o l
da Comarca de Jaraguá, Est4d(1 de Santa Catarl-: - Imposto territorial ;-

na, Brasil, ns torms da Iet, dc.' De ondem do 8Í1r. Co-

Faço saber a todos que] o presente edit�1 de hAçr, torno �)UbU_c� que

primeira praça, com o prazo de trinta dias VIrem, no decorrer ao presen

ou dele conhecimento tiverf.m, que findo esse te mês de Maio, �roceJ

praz') ha de ser arrematado jPor qu�m maís d�r e de se nesta Coleicria, fi

maior lance oferecer, no dia, 23 de Junho proxnno arrecadação do infpeato- �I
vindouro, ás 10 horas da .manhä, o �em penhora-, acima, referente 80 prl-
d:1 a 'Thomas de Góis, na ação executívs fisc�l melro semestre do cor- ')

que centra ele move este Juizo 8 Fazenda MUH! reute exereícío.

cípal, a saber :
,

Os eontrtbuíntes que 1

1') - Um tf'fl'ano com a area total de 15000 deixarem de efetuar IJ

�etros quadrados, confrontando na frente com um
I pngamento ao praso mar- �j

pioadão, e teru,s. de Utpadel] Iundos com. terras
I cado, poderão IazeIo no

de augusto Behlíug e Marcos Rosa, avaliado em (mês de Junho com a-

800$000, cujo bem constante do auto de avaIia-1 multa de 20'-, findo o

çäo e auto de penhora das ,folnas des aut?8 .da qual serão extraída!!! as

reterída ação executiva, illbr� levado em pnmeira certidões de divida para
praça de Hasta Publica de venda e arrematação, ter legar a cobrança
pelo nalor total de rs, 8oo$ooc. Assim a�rà o re executiva.
Ierldo bem arrematado por quem mais der e Outroeím. todos 08 COR. ')

maior lance oferecer, no día, hera e lugar acima tríbuíntes de nactonalt

mancionad�1s, podendo. o mesmo ser examinado, dade estrangeira, afim

por quem Interesse tiver, à Estrade morro do de que possa obter seus

Jaraguá, onde 80 acha. l.ocslisado o dlt.fi hem. E talões, deverllo ápresen·
PIHá que chegue a notICIa ao conheCimento. de tal' provas de es !lcha"
todos, se passou o presentei edi�al que se.rã. afIxa· rem l'egistrado@ no ser

dI) I;lo lugar de costume e ,Uxatlo pela Imprensll viço de Registro de Es-'
local. Dado e pa.ssado

. nest� cid8�A de Jsraguá, trangeiros, deacordo com
aos dt�Ze88eis dias do mez� dH mtHO do ano de

o art: 157 de Decreto
mil novecentos e qU�l'ent8 e .doi�. Eu, Ne.y F�tincl), n:t 30 10 de 208938.

'

escrivão o subscreVI. (uiulluaoo) Tiago Ribeiro Coletoria de Rendtl8'
Pontes - Juiz de Direito. "Está co�'orme o orlo Estaduais de Jaraguá,'
gll1al, do qm, dl.H fé. .

em 2 di" Maio de 1942.'
.

Jaraguá, 16 de maio de 1942 Heleodoro Borges
O escrivão I?8crivAo.
Ney Franco j.

I-----�)
j

Má�eira em· lóros
I

3993 _ Ricardo Kreutzfeldt - Requer trans

terencía Imposte seu carro de lavoura para Hen

rique Krehnke - Como requer. .

- I ,3994 - Max Doehring - Requer transtereo

c1al imposto seu carro de lavoura. para Bertoldo

Bfl.fman
- Como requer. .

3995 -Vitor Haussen - Requer transteeencta
pa a sau nome

impo.
sto bicicleta adquirida a Wal

ter Koster.
'

Secretaria ca Prefeitura Municipal de JIHa
guá, 20 de maio de 1942.

\)' "---

Renato Sanll!
Secretário

Edital

Editaille Citaçio
O Doutor Tiago Ribeiro Pontes, Juiz de Dl

reíto da Comarca de Jaraguá, Santa Catarina,
Brasil, na forma da lei, etc,

Faz saber aos que o presente edital, com o

prazo de sessenta (60) días virem. ou dele conhe

cimento tiverem, ou tnteressar p0888, que estando

SE'! procedendo por parte da Fazenda Municipal
a execução contra Angele Jultanellí e tendo o

Oficial de Justiça certificado não haver encontra

do a devedora Angelica jutíanellí que ae enCOD

tra em lugar incerto e não sapido, cita e chama

a a comparecer ou fazer se representar, no prazc
de sessenta dias, para dIzer sobre 8 tlxecuçflo
que lhe move a fazHnda MuniCipal, sob as penas

d, leI. E, para que ch�gue a noU.ei8 ao conb�ci
mento de todos, m8Ddnu lavrar o presente seItal

q�e será afixado no lugar de costa.me e outros

d� igual teôr para 8fJrem publicados pelo jornal
local e Diári., Oficial. Dado e passado nesta ci

dade de Jßfaguá, aol9l quatorze dias do mez de

maio de mil novecentos e quarenta e dois. Eu,
Nj6Y Franco, escrivão o subscrevi. 8SS.) Tiago Ri
beiro Pontes - J',�iz de Direito. Está conforme o

origlnfll, d0 qu"� dou té.

_
,} ttraguà, 14 de maio

,o,

De ordem do sr. Prefeito Municipal torno

ublico que dl.!rante () corrente mês de MAIO
arrecada-se na Tesouraria da Prefeitura Munici

pal de Jaraguá e na Intendencia de Hansa a

TAXA DE FISCALlSAÇÃO E SERVIÇOS DI

VERSOS (ILUMINAÇÄO PUBLICA)
Não satisfazendo o pagamento no referido

mês ficará o contribuinte sujeito á multa de 20/,
sob;e 'a referida .taxa no primeiro mês, sendo en

tão' feita a cobrança judicialmente.
.
'Tesouraria da P�efeitura Municipal de Jara

guá, 4 de MAIO de 1942
F- Vosgerau
Tt!soureiro

de 1942.
O escrivão
Ney franco

RIB. MOLHA - :'

Requerimentos despachados Edital de Citaçio
MES gf� �lIO o Doutor Tiago Ribeiro Pontes, Juiz de Di

relto da Comarca de Jaraguà, Estado de Santa
3958 - Antonio Gesser - Requer licenç{l Catarina, Brasil, na forma da Ie;, et�.

.

constr"o fossa "OMS" em sua casa sita á rUß Eaz aaber (iOS que o presente edital, com o

Mal. Deodoro. da Fonseca, fur.do8 - Como requer.
prazo de sessenta (60) dias virem, ou dele noti

3963 - Antonio Geh'"ing - Requer li�ença cia tivel!'em, ou interessar pOJil":8, que estando se

construção casa de madeira, á estrdda Morro de
procedendo por parte da Fazenda Municipal It

Jaraguâ, zona rural _ Como requer. execuçl10 contra Ke.ethe Hutmacher, tendo o Ofi-
3967 t Pedro José Garcia - Requer licença cial de Justiç.a veri!icado nAo haver encontrado li

construção casa d,e madeira á estrada Nov8-Re-
devßGora Kaetbe Hulhm9.oher que se encontra em

torcidlt, zona rUfaI, - Como requer, de acordo
lugar in_certo e não sabido, cita e chama-a a com.

com o parecer dss O. P. • t d t d
3968 _ Vitorio Pradi _ Requer licença co. parecer ou lazer-se represen ar an ro o prazo

locar rachada seu estabelecimento comercial, sita
de sessenta dias, para dizer sobre a execução

â estrada Jaraguá, zona sub.urbana, diversos le- que lhe move a fazenda Municipal, sob as penas

treiros _ Como requer,
da Jei. E, para que chegue a noticia aQ conheci-

3970 __ )0110 da Silva 'Neves _ Requer trans
mento de todos, mando:.! lavrar ()' presente edital

1 que será afixado no lugar de costume e outro de
fêrencla pafa seu nome imposto blcic eta adqui- igual têor para serem,publicadas pelo jornal local
rida de Faustino Demafchl _ Como Requar. -

e Diário Oficial do Esta,do. Dado e passado nes

3973 - Mathias Wattzko - Requer transfe

reneia imposto sua bicicleta para Artur Bis8óni _
ta cidade d(j Jaraguá aos quatorze dias do me, de
maio de mil novecentos e quarenta � dois. Eu,

Como requer,
.Dia 16 Ney franco, escrivão o subscrevi. 88S.) Tiago Hi·

3976 ....:.. Leopoldo H.emaki __ Requer traIÍsfe
beiro Pontes - Juiz de Direito. Está conforme o

rencia para seu nom� imposto bicicleta adquirida qriginal do que dou fé.
1942.

de Ricardo Fehlauer ---' Como roquer.
JSl'sguá, 14 de maio de

O j 11.

3977 - !\1anoel C0elho Gomes·- Requer li Ne;sv:;.:ngo
cença Cilostmçl\o Maos;)léo sepultura de Atnide

Gomes e coloc8çã�) re8p�ctiva inscriçl10 - Come Edital de Citaçfo
ReqUatl91'78 _ Gustsvo Selke ._ Requer tmmferen' Q Doutor Tiage Ribeiro- Pontes� Juiz de Di-

reito öa Comarca d,;, Jaraguá; Estado de Santa
eia lII1'posto casa adquiridt� 'de' Vva. Frida Myszktl CMarin6, Bra.�il, !la. forma. da lei: etc.
e Beu filhõ 8ita- á rua Hérciiio Luz, HI:i.Dsa - Co fa.z saber aos que o presente edital, com o

mo requer. prazo de sessenta (60) dias, virem ou dele conhe.
�i '1��79 -".\fHly �u;tl!l -- - Re.quer tI'lmfllerell- cimento tIverem" ou interessar possa que estando
ela imposfo sua biClCle�ª [HH'1i Rldardo WendorU

se proeecendo por {larte da Fazenda Municipal a

_,..: Como requer. � :
;>: tr U ld K' t d Df'· I

3980 :_ Felipe Brfl1,lfd:8 _ Requer trausf0ren-
(iXecuça.o COD a uu a" oenmg e en o o WIll

de JUí:5tiça �ertifícado não baver encontrado ti

ela it.Dpo8'�{) ,sUll bicicleta para Hildegardt Krets devedora Hulda Ko.ening que se encontra em lu
ehmar - Como Requer. 'gar incerto e não sabIdo, cita e chama-a a com-

1 3981 - - João Henrique - Requer Bcan,ça. ptm;cer ou fazer-se representar no prazo de ses

cqnstruQã.o maosolêo ��pultur6. de.Ter�zin�a Mal'- Benta. dias, para dizer Bobre a execuçAo que lhe
t�{lS HenrIque e colocaçl1::J respectiva lDscrlCão -

move a Fazenda Municipal, sob 8S pf1XJ8S da let

qpmú �equer, . . E, para que chegue a noticia ao co.nhecimento
._,3983 - J�a�lo Gumz - R�.quer traß8ferenCl� Ide todos, IDaßrbu lavrar o presente edital que

iwposl.o SUli bICIcleta para RudlJUo Larson - Co será afixado no l'uglif de costume e outros de
rlio requer. ,

,
_ _ igual tt!ôr para serem publicados pelo jornal lo.

::lI ,3984 - Paulo Sch?eider - .�equljr tra�s.f� cal e Diario Oficial dü Estado, Dado e passado
renem pttra seu nome �mpo�to bl,_l��eta adqumd8. nesta cidade de Jaraguá, aos quinze dias do mez

digo imposto do restaurante a.dqumdo de Artur
de maio de mil novecentos e quarenta e dois. Eu,

�retschm6r -- Como ���u�'� Ney :ffIUCO, flscriv�o o s�bscrevi.
_

888.) 'r.iago
V d li St' R er alvará de Rjbet�u Pontes - JUIZ de Direito. Está conforme

3925 -

.'
en (, no. em �qu . o orioinal do que dou fé.

'�H8bite-Be" para sua casa n' 618 SIta à rua Qum- Jaraguti 15 de maio de 1942.
tino Bocaiuva - Como requer. . O escrivão A V It> S O

3964 - Gustavo R. E, Becker - Reguer al-
fará de "Habite-se" para. sua casa sitIA á estrada

Ney Fr!lnco A V I S O os srs.

ttapocú, zon& sub-urbana - Como requer,
.

'\ ploprietorios de anim:Jit)
õ971 - Paulo Papp - Requer licença cons- Ban"o d B -I I

Adolt Hermann Schultze que evitem, a passagem
truçäo fossa ' OMS" em sua casa sita á rUß Mal. .. O raSl" Jolnvi e
Deodoro d8 fonseca - Como requer. .

. F A B R I C A D E - M O V. E: � S dmi. mesmos, em minha

3972 - Adão Norosny - Requer baixa im CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA E pFopr.iedade, n-ão,me res·

posto seu csmJnhãoeinho - Como requer. ,i INDUSTRIAL . Espe�iaHdadês em banco� 'e�cqlares. : ponsabilisando pelo que
"

3974 - HUda Gehring e Artur Bls80ni - Re.: Comunicamos 'lOS senhores agricultores, criadores, industriais
.

'-possa acontecer.

Querem licença. constr�çao cas!:!. .de madeira á es e fazendeiros que a Carteira de Crédito Agricola e industrial se Ri
..

o Branco, 96.4 Jaragóá Luiz Mathedi
trada Ilha dg;·"Flgdeira, zona rural � Como· re· encontra em pleno funcionamento, prestando assistência aos in·

querem.
teress<ldos de forma permanente. Afim de melhor atender á, neo

97- AIr d B d t' R I' cessidades da lavoura e da industria o regulamento da carteira
3 t) - ra O sncken or 1 - equer 1- foi recentemente rfformado, facilitando empréstimos nos seguin.

éença construção casa de. madeira. á estrada Gua- tes casos: .

rajuba, zona rural, distritó de .Hansa - Como re, PARA AGRICULTORES (juros 7'/. ala)

�u�r·3b85 ')...:_ Max VeTch :....: Rêquér licença � ·coIÍst. �) para custeio de entre·safra, aquisição de adubos e sementes.

h ã d Prazo de um ano.
baBa material no terreno de Meta Verc •. estra li b) para aquisição de má.quinas agrícolas e de animais de servi-
tadocú Hansa, zona rural - Como {'6quel'. 1 ço para trabalhos rurais. Prazo de 2 anos.

õ986 - R'einoldo Butzcke - Requer transle. :(.1) para custeio de criação e aquisição de gado de engorda. Pra·

rencis imp0sto sua bicicleta para Gustavo Foester I. zo de uI!l. ano. IICOrno requer .

<I) , p_ara aquisIção de reprodutores e de ga�o destinado á cria· .

3897 W 'lt St 11 R t f çao e melhora do rebanho. Prazo de dOIs anos.
.

_ 8 er re ow - equer rans e
_ .

•

.

rencia imposto SUIl bicicleta para Hudo Prochnow PARA INDUSTlUAIS (Juros a combmar) 2

_ Como requer. a) para aquisição de matér.ias primas. Prazo d.e 1. ano. '. E
3988 - Arnoldo Correia _ Requer transfe- ,b) p�ra reforma ou aPzrfelçoamento de maqumams das Indus· 2

. .
. . tnas de transformaçao. Prazo de 3 anos. -

IrenCHi. para seu nome Imposto de bICIcleta. adquirl- c) para reforma, aperfeiçoamento ou aquisição de maquinaria pa.
da a Oscar Baggenstostl - Como requer. ra outras �ndu�trias que P?ss�m ser c�,!sidera�as genuin�. . ,_

REPRESENTAÇÕES

398.9---F-!ederico K-{)sgler _ Requer trans mente n�ClonalS, pela utJllzaçao de matert}ls pnmas _do Pais
2 DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS

ferencia imposto bicicleta pára Cresostomü Klein «; aproveltam�nto de seus recursos naturais ou que Interesse - E M ß A R Q U 'C S ,\1C
�

a Defesa NaCIOnal. Prazo 10 anos.

I
'. Lo

_

. OI)lO re quer. _ • •

3991 _. Kassner & Bi'uhns --- Requerem NOTA. - Durante o expedu�'!te das 9 1/� !,S .12 e _d�s 13 1/2 as -

." .

DC) SUL Es�ado'
.

15 horas o gerente da agencia estara a dlSpOSlçaO, dos Srs. SAO FRANCISCQ L d� Stá. Càtàrina, Brasil ;H

êt,an�!�E�p�taajWJ1t?!1JooJ>1n�J�l�lt�lLP'�.a_)��i�,?.. ,�r�,hns" agl'ÍcuItore�, �riadores e id!lstriais_ para preshr informações
.

.

. .

.

. I
OW(i, requer.

! sobrc os empreshmos ua carteuaíagncola. 5�������B7/,l;:i!EEIOI�S��:m§��WZ.WB'm;

, '.;

Compramos de diversa� quaiidades
.

Trator com a .

'ISOC. IGUASSU' ETD�.�

Casa Sonis : I

Casa especialh;ta em roupinhas para crianças, arma 1-------rinhos, linhas, fios enfeites. tendas, fitas, botões, etc.

Mantem st'mpr6 em 'stpck utn belo sortimento de ris, M i I h õ e s

cos para bordar, dos rttais novos modelos. de pe_ssoas tem usado

Meias de seda para senhores .e �enhora e outras com bom resultado o·

novidades, sótnente na C·A S Ir' S O N I S popular d�purativo

Cure �. mal� e poupe seu bom dinheiro I ��i��!� t�}�
comprando na ' P organismo J.

-arDlaMa Nova o Figado, o Baço, '0 Gora-
.: ...

.

I ção,o Estômago.os Pulmões
e a Pele. ,PrQduz Dôres I1Ç1'S
Ossos, Reilmatismo, Cç�
gueira, Qu'éda do Cabelb,.

il que d;:spõe de maior sortimento na�praça e oferece -Anemia, ,&..b6lr!os, e faz os
··t individuos idiotas. Consulte

seus artigos á preços vantajolSos. ' o Qle.dico e t9mer_() popular

R M h D
depurativo 1

_u_a__a_H_'c_al__tO_d_c_lf_O_,_3_O J_ar_a_g_uá ,E. I i X' i r 9 1 4

de ROBERTO M.· HORST

.........................�.....�

I Ó anjo protetor de seqs filhos

LomJtrigU�a\ MinanCora.

Inofensivo ao organismo.
Agradavel como' um . Iicôr.
Aprovaqp como ,auxiliar no
tratamento da Sífilis � Reu
matismo da mesma origem'
pelo D. N. S. P., sob o n,

26, de 1916

Verpli,fug.) suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta! G a I i D b�a's
I ofeceço a precos modicas

Angelo' Benétta
ENTREGA a DOMICILIO

,

l'f

FONE t\�. 35
Rua Mal, Deodoro D. 1149

!

Serve para qualquér idade, conforme o n.

1, 2, 3 e 4;11
Proteja a sai'i'de de. 8BUS fiJhos e a sua

própria! EvIte,rã muitas doenças s poupará
dinheiro em reÍnêdios.

Compre hoje mesmo-' uma "LOMBRIGUEI-
RA MINANCORA" para seu filhinho.

'

E um produto dos. LABORATORlOS "MI.
NANCORA" - JoinviJe

CAIXA POSTAL n. 34
Rua Manoel L. de Andrade,14

TELEFONE n. 155

Orontes .maia
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o «Club Hípico �B Jaraguá»
ergue o edificio de SUai

ar,uíbancadas

Quarta·feira, á tarde, te- p�nBamento da diretoria

ve lagar, nos "Tres Rios amplia-la para 1200 metros

da Sul" o levantamento da de cumprimento, conser

.cumíelra do pavilhão des- vando porém, a mesma

tinado ás arquibancadas largura.
do "Club Hípico de Iara Entre as pe-ssoas pre

guä. sentes notamos: os srs.

O pavilhão tem as se- tte. Leonidas Herbster" dr.

gulntes dimensões: 16 me Nataniel Cidade, dr. Rena

tros de cumprimento por to Camara, José Matos, �r.
6 de largura. Hobbes de Alburquerque,

Não há duvida .que isso Artur Mueller, João Mar·

já constitue. um grande es- cato, Adão Maba, Werner

forço do novel club, pro Buhr, Paulino Bonin, Caro

eurando cooperar como o los Hass, Max Wilhelm, ,

fpz para o desenvolvimen- Sême MaUar, Tito Espe,
to do turf em nossa eida sin, dr. Alceu Rodrigues,

de, Mario Tavares, Ernesto

A diretoria ofereceu aos Czerniewicz, RobertoHorst,

seus convidados,um bem João Emmendoerfer, Ber

feito churrasco, com cer- toldo Hort, Max Fiedler,

veja, Lothar Sonnenhohl Luiz

A pista atual, ainda em Gomes. Artur Breithaupt,

construção, atinje a 600 João Schreiner e Honorato'

metros de cumprimento 1 Tomelin.
por 10 de largura, sendo

ESPORTES
(Do Departamento de ?u
blicidade do E. C. Brasil].

o BANDEIRANTE DE S.
BENTO DM IARAGUA'
Provavelmente, em 14 do

proximo mez, o public�
jarag-uaensp., terá' ensejq �e '

assistir, mais uma grànde
peleja de flilrebol. na qJllij
preliarão o E. C. Brasil
local e o possaute esqua
drão do Ban::feiran.te:, de
São Bento.

Domingo ptbximo oE.
C. Brasil, apresentará Uma

nova equípe nos gramados.
Desta vez o Extra, forma
do por elementesdes quais,
alguns, ja integraram os

melhores quadros da cida
de.
A esquadra secundaria

do E. C. Aliança da, Estr. "CI b Ai é"
Schroeder será o primeiro

U � ..�r
adversario a, enfrentar o Da secretaria do Clube

onze caçula do E. C. Bra- Aimoré, recebemos o se-

Eil) em seu campo. guinte öfitro :
'

.

'Nada podemos adiantar cJaraguá 21 de :n;taio de

qtJà'nto a eonstítulção -do, 1942,
Extra Brasil, pois a esoa- Ilmo. Snr. Diretor-Pro

lação definitjva depende prietario do -Correio do

ainda das condições fislcas Povo».
de algum elementos; .sa- .Nesta

b�mos tio ,'.ent�tctque :
, De ordem do sr. Presi

Sehwanke.. Sprung; Pedro dente tenho a honra de

Julio, A,t'y. Jco, Arnq e :Ti- levar ao vosso conheci

ne int�gr!lrão o mesmo.' rnento que, em 20 do cor-

i A neva eqUipe tem treí- rente procedeu, se a eleição
n'adp com afinco e entu- da nova Diretoria do Club

siasmo, demonstràndo tan- Aimoré para reger os des·

to em cO!1junto como in tinos deste Club .durante

dávidualmente, boas qua· o ano soeial de 1942/1943, ,

lidades, o que s�m favor, cuja nova ,Diretoria ficou

é um motivo. para dar' constituída da seguinte for
partida d'e.flomingo, um ma:

cunho de s�sacionalismo. Presidente de Honra -

, Tornará aos ampos, en- Dr, Tiago Ribeiro Pontes
frentando equipe pr in Presidente - Ten. Leo-
cioal' do Aliança, a esqua· nidas Cabral Herbster.
dra de aspirantés do Bra- Vice Presidente - Luiz

sil, a qual ultimamente, Gomes.
lem derrotado por conta 'Ora.dores - Drs. Luiz

gens assaz, alarmantes, ; de Souza e Abelardo F.

esquadrões de renome. Montenegro.
O titulo de invito, o qual Conselho Fiscal - Ney

ostenta a mais cJe um an•. Franco. Francisco Fisher e

será posto em jogo, e pa , Afonso' Buhr. ,

ra o Aliança sem duvida Oul-rosim. informo a V.

será, si a conseguir, contra S. que, a posse da nova

a equipe revelação do E, diretoria tel á lagar dia 20'

Club . Br�sil, a qual �orma- I de junho proximo ás 20

rã: - Affonso, Glrola e

I
hans no salão Buhr.

Enke; Maser; J;:d\7in e Nu· Atenciosas Saudações
nes, Breithaupt, Ballock, Alceu Rodriguez
Marquardt, Guilherme e Secretario

Hertel.
'

A embaixada do auri-
--------

verde, seguirá chefiada pe
lo seu presidente Edmundo
Emmendoefer, e alem dos
elementos integrantes, das

equipes, levará grande nu

lDero de torcedores,
"

.

Aguardamoso mais oom-,

pleto exito, aos bravos es

portistas de Jaraguá.

/ S)�ff"ô3@?

O Mhii�ID r��r�o

HOTEL "JARAGUA'"
Prop r i e t II r1.0:

' ERVINO REINHOLDT

COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM.-

Completos serviç!)s de restaurante
,

Preferido PELOS SENHORES V I A J A N T E S

BONS QUARTOS - PREÇOS RASOAVEIS

I'I Rua Mal Deodoro

, Correio, ,do Povo - x - 30 - 5 ._ 1�2
�����

.,

-. 01,;
J v'Correto"

RECUERDO

Social
Ha muita gente que não sabe quem, foi em vida,
Juvencio Gosta, - poeta. funcionario publico, poli
tico. Juoeneio Gosta nasceu nq, antiga cidade •

Desterro, Gomo poeta - foi simples expressivo,'
como funcionm'io publico, - consciente e honesto,'
como politico - leal, e sobretudo. catarinense.

Em brilhante coxim d.ouro franjado,
Pendente a fronte em mote travesseiro,
Um tipo de mulher anjo-fagueiro -

Dormitava sereno, socegado,

De quando em vez no labio nacarado

Brincava á flux um rif?o feiticeiro,
Entre nuanças d'um sonhar faceiro
Pensava vér o bem idolatrado.

Mas, fugace ilusão: tremente, esquiva,
Ela acorda em soluços, delirante.
Vergada ao peso de uma dor .cativa ..

"

,
I

Procura em balde, o desditoso amante

Que à mente despertou, lembrança viva

Dó passado âe emôr, perdido, errante. , ,

JUVENGlO GUSTA

,--------".

,

I
!
!
, �

�.
. í

!NDUfTRlll ßf-w.fiLEIR.<.\

INDUSTRIA DE CP LCADOS
GOSCH IRMÄOS S. Ä.

, '�

ANIVERSARiaS I
berto Iacobs. vigario da

- Fez anos d:ia 24 a

I
p a r o qui a. Compareceu

senhora Erotídes Hafer- tambem membros da Oon

mann, esposa do farma gregaçäo Mariana e da Pia

ceutico sr. Carlos Hafer I União das Filhas de Ma

rnann. ria, gentilmente canvida-
- Dia 25 completou dos.

!Dais um natalício "O nosso A's 15.30 terão lugar as

JO,ven conterraneo cadeLe ceri � .. nias eivil e religiosa,

�:ramr Cr�spo. da Esc,ola sen i , paraninfos, - do
epa ateria do Exercito, noív.. no religioso, o sr.

em Porto Alegre. Ger:', no Gasehe e senhora
- T�an�cor,reu a 26 a don, Maria Schmitt Gas

data amvers�rla da se!1ho- cho;- �a noiva, o sr. Hono
ra Hel�naMuller, esposa do rato Tomelin. diretor deste

s:. [oão O. Mueller, nego jornal e senhora dona Nay-
cíante. F d I T I'

'

_ DI'a 27 f
.

n
me a e ame m.

ez a os o No ato civil
-

t t
menino Adolfo, filho do

o a o CIVI sera� es e-

sr, Tufi Mahfud. munhas,:- do t_:lOlV'O" o

_ Fez an di 29
sr. Antonio Arnoldo Sch-

,

os Ia, o mitt e senhora dona Ma-
SI. LUIZ Satee!", agricultor. ria Madalena Schrffl'tt; da

-:- Aman�a c�mpl�ta noiva, _ o sr. dr. Alvaro
rnars u� antversano o Ja Batalha e senhora Valeria

Vfn: Lmdolfo, filho do sr, Dornbusch Batalha.
Adao Maba, construtor.

MEDICO'

Dr••Ivaro Batalha, avisa

aos seus amigos
que voltou a

Jaraguá.

e clientes,
clinicar ean

Aos distintos noivos

NUPCIAS «Correio do Povo», faz
Com a gentil senborita votos de muitas venturas

Aracy Mueller dileta filha

do nosso amigo �rtur I OS QUE CHEGAM

Mueller e de sua exma.

esposa dona Adelia Mueller
contratou casamento o dis
tinto moço Bertoldo Nei
tzel, comerciaria em Blu
me nau e filho do casal

Eduardo Gertrudes Nei
tzel,
Aos noivos e seu s digo

nes progenitores os cum

primentos do -Correio do
Povo».,
- Contratou casamento

com a gentil senhorita Ma·
ria Ferreira. filha da exma.

v i u v a Paula Ferreira
o jovem Antonio dos An

jas. do comercio de Blu
munau e filho do sr. Fe
licio dos Anjos.
ENLACE
Schmit t - PicoU
Realiza se hoje, a ceri- Euclides Rocha, comuni-

mania ci\7il e religiosa do ca aos parentes e pessoas

casamento da gentil se-, amigas,
o falecimento de

nhorita Clam Picoli, filha sua finada mãe

dileta do abastado agricul I
MARIA GARCIA DA

tor sr. João Picoli, desta ROCHA

cidade. com o jovem Os JOCOrrido
no jia 25, dO,cor'

ma7' Schmitt, filho do in rente, nesta cidade. Ou.

dustrial sr. Arnoldo L'I trosim convida a todos

Schmilt.
'

I
para a missa do 1'. dia

, Hoje cedo houve missa que manda celebrar na ma

em ação de graças com a I triz, no dia 3 de junho
presença dos nubentes e I proximo,
suas familias, sendo afi I Jaraguã, 27 de maío de

ciante o revmo. padre AI·' 1942

Encontra-se nesta cida
de. a exrna. sra. Carmen
Ribeiro Pontes, digna pro

genitora do sr. de. Tiago
Ribeiro Pontes, juiz de di
reito da comarca e nosso

redator.

- Regressou a' d"äJffgnw
depois de demorada estada

em Hamonia em cujo hO$'
pital' submeteu-se, a me·

lindrosa intervenção cirur

gica o nosso jovem amigo
sr. Conrado Moeller, filho
do sr. Frederico F. Moel-

er, e funcionaria das "In
dustrias Reunidas Jaraguá
S. A.

Comunicaçio

residencia na

Eduardo

TelD a sua
I

antiga casa do snr.

ondeKellerlDann, anantelD

�, seu cODsultorio, trabalhan
...

do talDbeDl noHospital "São

lasé'�.
A_.de

do dia e

a qualquer hora

da Doite.

GRANDE FESTA
ALTO JA�AGUÁ 84

DOMINÓO. DIA 31 DE MAIO

Festa da P A D R O E I R A S. S. Trindade

Constará de rifa.s, leilões, tomboias,' etc,
Bebidas, churusco, café e doçes.

Completo serviço de almoço e jantar

Abrilhántará. a festa UMA BOA MUSICA

Convida· se a todos
A Comissão

Dr. "'aldemiro Mazuredlen

M�di-co
Consultorio e residencia: - Rua Marechal Deodoro·

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da, noite

o SABÃO
0'-

Virgem Especialidad e
. de WETZEL Bi .CIÁ.

, , '.
.

v

)

)

JOINylLLE (Marca registrada) ;1
,.

RECOMENDA-SE TANTO PARA ROUPA FINA COMO PA�{A ROUPA COMUM.
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