
Para -anular a propalanda -naZiStä DO sta 0, fOraDl detidos o pastor Scbreter
e as diretorias da igreja evangelica...luterana das localidades de Vitória e Liberata, ·nos municipiol
de caçador e Curitibanos. Tambem foi determinado o fechamento da Sociedade Ginastica, de Brus!
que, a qual, embora nacionalizada, desenvolvia atividades· internas e externas, incentivando as tradições germantcas.

fascistas -e
Vibrante oração do General Rabelo. de
nunciando a ação dos patrtanovistas bra
. sileiros e portugueses

\

.

a mesma- identidade de

propositos aqui e em Por
tugal Isso veio ao encon

tro de ambas as correntes

politicas que exploram o

casamento ha pouco reali
zado entre o· ramo do ab
solutismo lusitano dos Bra
ganças daqui, sendo que
os ultirãos fomentaram ha
anos, a fundação da Ação
Patrianovista O perigo re

side tão sómente
'

no pre
tenderem restaurar um tro

no, coi-sa impossivel no

Brasil Neste momento a,

normal. a confunsão pro
picia clima favoravel aos

designios da quinta-coluna
para ousar' estabelecer o

grupo monarquíco indige
na, animado pelos reflexos

a M I R b lt de uma ação restauradora
al. anoe a e o F E h Pna rança, span a e or-

tugal e terá repercussão a

Rio, 24 - O General Ra qtri, pois são tão grandes
belo, fa_la!1do ao vespertino e intimas e completas ago
c� N�ttc l_a» so�re a pr�-. ra as ligações entre as cor

XI�? Inauguraça� em NI' rentes monarquíco integra
teröi, do Museu .da Repu- listas. Não fosse isso me

blica, o qual_ terá a forma Ihor a contra propaganda
de um torreao de 5� me residiria no fato de o povo
tros de altura, encimado

exercer a mais severa vi
pela estatu� do fun�ad?r gilancia.
da Republíca, Ben]amln
Constant, de vinte metros
de altura, constituindo nó
tavel monumento, em sua

feição artistíca e simbolica,
fez sensacional declaração,
segundo a qual os mcnar

quistas .brasileíros e por
tuguezes acham-sé em in-

I tima ligação ao referir. se Washington, 23 (U.P,)
ao casamento d: Duarte

I - O sub secretario de
Nuno com a pnnceza de

d S
Bragança, dizendo. que a Esta o. sr, umner Wel

ligação entre os facismos les, expressou que o go
e as correntes monarqui- vemo dos Estados Uni
�as é �uito forte,. sendo dos tem esperança de
Impo.ssJVel des.as�oçla-,�a,no que a. :Finlandia' -deixe
'Brasil, onde o Sincronismo

'

monarquico
' íntêgralísta e em breve, de cooperar

assaz forte; apresentando com o «eixo �.

Esperado' um
rompimento

teuto
tinlandes

Possi � ii i � a�es
de UlD

na
golpe' aleanão
Espanha

-

.monarqulstas estão aliados
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o cHeraid Tribune", I tido t;rnarem se uma"a· Hemisfério Ocidental, po motivo da ação diploma nos que pensam que po,
de Nova York, publicou: I meaça de bloqueio ou rem Oacar não poderia tíca de Munich; em vir dem tornar essa historia

Na reunião realizada
/
de invasão centra as ser excluído da estraté tude da ação politica de como um registro de

entre o Presidenie Roo- duas Amerlcas.» gia de hemisfério. E Da, Berlim. .

. desproveítosas queretes
sevelt e o Presidente I Dacar Iol uma demons car tornou-se uma emea- Os fios do perigo le entre povos estranhos.

Vargas do Brasil muito: trr.çäo ír.Icíal da verda çe aberta á segurança vam de Dacar, _ em sen Para Dacar e a AfrIca
houve quo p oderia ser de de que o pensamen das Amertoas, em vlrtu tido retrospetivo, á his Ocidental sejam elimina
proveitosamente discuti to americano em termos de da ação militar que torta da Europa durante dos como um pefig-o pos
do. Esta guerra provou, do hemisfério era basí teve lugar nus Petzes muitos anos - e ainda sivel para as Américàs,
como jamais acontecera, co, Dacar não está no Baixos e na França, por existem alguns ameríca- pode ser que ainda ha

,

a com�nhão de interes·
���--�������������������������� ja �guns p�nos deação

���a��;rÚ�id��a�� �be�s Io emp'r I g' I' �e' gaz'e-s vene'n I s I S
����[:�:te:&R�oeS��el�o:

dade do Atlantíco. Porem

I
Vargas. Porém a uníca

a frase que maís dá que segurança real advirá

pensar no comunícado quando o povo du Bra-

que noticiou a reunião .'
sll e dos Estadõs Unidoa

Ioí a.reterencta a Da ear. •
'

com todos 08 seus esta-
,

T!lnto
.

o Preso Vargas Advertencia ao Reich des visinhos neste he"

Londres, 24 (U. P.)- E.ssa declaração foi ori- [q�ue Ch�rchill informa�.
O' Vice.prlmeiro Minis-. gmada pelo parlamentar 'se- o Reich que a Orã

I tro Major CIement Att t{inald Purbrick, que se 'Bretanha possue gazes
lee recebeu aclamações referiu á afirmação de venenosos para destruir,
da Camata dos Comuns Ooebbels de sexta-feira se Iôr necessario,' toda
ao reafirmar que o 00' 'passada, sobre as inten a população germanica.
vemo empregará gaze3 ções da Alemanha de 'O major Attlee respon
venenosos contra a Ale fazer uso de gazes tó deu nestes termos: «Não
manha si esta o fizer xicos contra a Orã Bre- estou certo de que essa ,

contra a Grã-Bretanha tanha- Purbrick pediu passagem do· discurso
de Ooebbels possa ser

interpretada como lhe

nO rma I i - parece, mas a posiçao
do Governo de Sua Ma·
jestade sobre as repte
sãlias ao emprego de

Washington, 25. (UP) de um ataque pelo íran- f' ) id
t d M Lêmos, ha bem pOI:lCO, elevaria a um gráo de vnor gazes, OI esc arecl a pe'

- Os circulos oficiais co a raves o afrocos Presidente Vargas em um perilldico orioca, maHdade mental- em que lo Primeiro Ministro em

estudam cuidadosamente Espanhol. fndubitavel que o fatalismo do n .50 todo fatalismo seria absul' sua declaração de dez
as versões procedentes pôrtimto, é que ele te' como t1 Preso Roosevelt povo, «que não lê, não me do . de maio de 1942 e per- mlsferio deixarem de 3'

da Suiça sobre a pos- nha ·tomado �uas pre' estãO de compleJo acor- dita·, e oriundo da igno' O problema poderá pa
manece inalterada. 'l)

creditar que uma cer�a

sibjlirlade de uma ação cauções ... Na Africa,·o do, sejll a explicaçl1o, I rancía. Ha razão e não ha reçer complexo Nãq o e, feiçlio geografica, uma

I t E h d t
. «que deve ficar definiU- J nessa afirmativa. Colocado porêm impossivel de re '1erta divisão arbitrária

a emã con ra ª span a. coman o nar e·amenca· vamGnte e permanente'j o obsel:_vador em determi,. solver. Têmos ainda uma do mundo constitue bar.

Segundo essas noticias no atuou até agora de mente assegurado que as !lado ponto do panorama percentagem não �equena I General italia ... retrs contra os perigoS'
tres carregados transpor modo a evitar qualquer costas da, Africa Ociden- nacional poderá, sem pai de analfabetos. E amda, - de agressão. Ninguem

_ tes atravessam dia e noi- inconveniente que pu- tal a Dacar jamai�, em xão, chegar. a uma ou a para os que almejam. ir' pode dizer onde o quan-

te o territorio frances em désse criar dificuldades circunstancia alguma, outra Conclusão. Claro que adiante, - um ensino su- no morto do outro Hltler possa

d'
. E h I

_ , lhes ,oderá ser permi- ignorante é todo povo que' perior caro. surgi,r; oiDguem, em par
Ireção a span a, en- nas re açoes com o re não lê' oe não- medita Ha O akance. de livros é

t· t
.

d f V
. Lo d s 24 (R) A e te alguma do mundo, po'

quan o ou ros rumores gl!,"e e ranco ... anos que olhar as Circunstancias tambem dificil. Alêm do n r-e ,
-

-

de defender a dl'stàncl'a
Ih d bl

.

It missora de Roma anunciou

indicam o éstabelêcimen· mI a.res e repu .tcanos AS
da vida ambiente, e -sem preço cacta vez mais a o, . como meio de cODJ·urar

f dos n Afnca Se ,.. que-o olhar se perca por ha falta em muitos meios. que. o gene:al de brigada
to de uma reserva pel.as re u�la. •

a·
esta vastidão de quilome I As edições ou são esgota- Enrlco Pezzl, co.ma!ld�nte a ameaça que ele apre-

autoridades de Vichy te�tnonar VIstO sere� re, despeza.s tros quadrados, estudar os das nos prqprios centros e.m chefe da �vlaçao Ita- _se_n_t_a_rá_,_,. _

pérto da fronteira hes· geltados nelas aut?nda· meios, a natureza, as faci- onde aparecem, ou por là

I
)fana!la Russla, morr:u Natal' 20 (A N.) - De

.
des espanholas, serao en lidades que existem ou não ficam enchendo as prate em açao dur�nt: �':l yoo regresso dos Estados Uni-

panhol�. Rec�rda se a viadqs para diversos pon com as fQrças para o ensino das popu- lei ras das livrarias $obr� o terntorlo mtmlg? dos para a China, transi.

proposlto as Inumeras tos do hemisferio ociden' americanas lações. a forma por qt:e A leitura e 110je capricho Pezzl .contava 46.anos- e!1 tou por esta capital a se.

versões alarmistas, al�u tal para eliminar as di. este é ministradó e outros dos que podem, quando nha Sido promOVido ,a ge nhora Chiang Kai Shek, es·

mas falsas e outras ve, ft·culdades. Na-o obstante no norte do I fatores mais. Dai a conclu deveria estar ao alcance neral a 19 de FevereIro de
posa do chefe do governo

I d I são basica justificativa ou tambem dos que gostam, 1942. chinez.
ridicas, �ropa a as pe os os· circulos rcompetentes país ' não, da «inercia -e a falta ewbora menos protegidos

proprios ale�ães em o�· duvidatp, q�e a Espanha Rio. _ Falando a um I de ç.oragem para a exis- pela sorte. Olhada, assim,

tras oportumdad.es. ASSl' p_ossa resls.hr a uma pres- representante do vesper-
tenclall. do alto, não por alto, o

E h d H ti M Admitir se um fatalismo panorama oferece os as

na la-se' q��-. Isen over s.a� e I er e u.sso tino carioca «A Noite», inato, nesse povo «po!:>re e pétos necessarios a uma

,desde o inICIO �a sua hm, no caso do «eIxo» o almirante Jonas Ingram analfabeto-. que já creou uma compreensão mais,IJ

campanha na �frtca c?n- resolver que o povo es, declarou que as forças epopéas magnificas, é pes- giCa Dissémos que a evo- Washington. "- O pre Pitasse ManeIa, bem como

tou com a perspectiva panhol entre na guerra. norte.americanas estacio' simismo demais. lução da mentalidade na , feito de Nova York, snr Anibale Bergonzoli, assina-

d R 'f Não ha duvida que a cional, de 1930 para cá, Fiorello La Guardia, pro lou que os referidos> gene-
na as em eel e, gastam me!1talidade nacional evo foi grande. Mantemos o nunciou um discurso diri rais pareciam homens des-

Os tr.·u·n4'.os sov.·et.·co,S
mensalmente 46 milhões luiu muito depois de 1930. nosso ponto de vista. E gido ao povo italiano, Q ilujidos e abatidos pela'

., de cruzeiros. Acrescen· A culpa do retardamento estamos certos que o Go qual foi transmitido por desesperada situaçãô da

tou que toda a carne estd menos no povo que verno encontra-se agora ondas curtas. outrora gloriosa Italia.

Cairo, 24 <U. P,) - O para sempre. Acrescentou congelada para uso das nos gover�os de ate entã?, mais do que nunca debru- Formulou. em seguida,

comandante das forçes im· q\1e a organisação de sé- forças ali estacionadas e Para que ,ele, o po�o, leia çado sobre esse panorama. O sr La Guardia que ha um apelo ao povo italiano

periais britanica's doOriente rios auxilias á Un:ão So . . e medite e necessano que O trabalho para uma co(\r, alguns. dias' tivera uma para eliminar o fascismo e

ProxiIPo, genenil sir Mail- vietíca chegou a uma -eta· a?qumda no sul.do �ra· ,tenha escolas, e, que estas denação sistematica do En conversação sobre a guer- reatar a marcha do pro

land Wilson) declarou aos pa tal que se pode espe Sll. OlJt-ros sU!Jrlmentos, I e-,stejam- -ao seu alcance sino, ainda incompleto, al- ra com varios generais ita gresso ao lado das demais

iornalistas que, em virtude rar que 1;S �ntregas aumen tais como l'içucar, café, I � facilidade do
_

ensino cançará o seu limite de líanos aprisionados, inclu grandes nações do mundo,

dos triunfos, 'savieticos, o taram s'nslvelmente tod�s farinha, legumes. man,
- que no caso. na.o deve compl'eto acabcmento. sive Pietro Gazzera, ex �prometendo, ao mesmo

perigo para o' Irã e Irak, os mesrs, tanto por VIa··· ser apenas o pl"lmano, mas As grandes obras de me ministro da Guerra e ex tempo, o auxilio dos Es.

se afastou «até onde a ferrea como por estradas I
telga, qUIJOS, �vos e ay:s tambem o secundario, para ditação - e essa é uma goverriador militar da Abis I

tad(Js Unidos ao povo íta

vista poder alc�nçal», sen· de rodagem. dOlT'estJcas, sao adqulrI- que se possa exigir do po delas -, am3durecem com sinia, Claur!io Trezzani, lliano, uma vez desapare.

do de ,esperar que talvez dos em Recife. . NO leitura e meditação,. - o tempo. CarIo �e Simone e Enrico cid') o atual regime.
<

-� :<-

';:c:i_

Ensino' para a

dade mental

I I
•

..

Presidente Roosevelt

LaGuardia dirige...se ao povo
, italiano
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Mílhões
de pessoas tem usado

com bom resultado o

-popuiar- depurativo

ELIX IR 914'
pecaria .

A cantora Nazira Mansur Blumenau
Alea nçou gr:l nde suces-

50 no Teatro Carlos Go
meso de Blumenau, a cano

tora cstarlnenae Nazira
Manzur , pensionista do
Estado no Conservatorio
Nacional de Musica.
A [oven artista, segun

do sabemos, foi aclamada

pela platea . blurnenauense
onde existem

.

pessoas de
apurado senso artístico,
maximé na arte ja bel-
canto.

. .

Por varias vezes Nazira I

foi levada a repetir nurne

ras de seu programa.
Divérsos cavalheiros e

familias de destaque foram

CALCEHINA
Especifico da dentição ,

A Saúde das creanças
Antes evitar do que remediarl
Sl quizerdes que os vossos

filhos sejam sadios, fortes e

resistentes, dae-lhes CALCEHI.
NA!
A CALCEHINA é' um me

dicamento scientificamente do
sado e contém tudo de que
necessitam os orgãos em for
mação das creanças,

•

.

Alimenta o cérebro, tonifica
os muscuLos e recalcifica os

ossos e os dentes.
Uma latinha de CALCEHINA

dura seis mezes.

Em-todas as farmacias.
/'_----------

A SíFILIS SE APRESENTA SOB

,'NÚMERAS FORMAS, TAIS COMO,

REUMATISMO
ESCRÓFUL.AS

ESPINHAS

FÍSTULAS

ÚLCERAS
ECZEMAS

FERIDAS

DARTROS

MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 65 ANOS

VENDE-SE EM, TÔDA PARTE.

Bm
ao palco levar á jovem
conterranea flores e felici'
tações.
Ointerventor Nereu Ra

mos que promoveu a edu

cação artística de Nazira

Mansur, no Conservatorio

do Rio, deve estar satis

feito com o exito da gen
til -vírtuose>.
Conforme estamos in

formados, Nazira Manzur

muito breve cantará pára

os ouvintes de [oinville.

Colégio '�BOlD Jesus"
(E I t-t t "Bom Jesus")x, os I U o,

JOINVILLE

'.1

CURSOS

Admissão. Ginasial, Classico e Cientifico, Pro.

pedêutico, (Come rctal) Téc�ico de Co�tador .e
Guarda t.tvros, Escola Rerntngton (Datilogralia

e Estenografia) Materias avulsas.

INTERNATO
(So masculino)

Otimas insfalacões e otímn tratament�
EXTERNATO

Para ambe s os sexos

...
. Observação import�nte:.

Os s lunos que concluiram a 4a. e SB. séries

ginasiais poderão pross.eguir, os seus estudos,
matrlculaudo-se respectlvameute no 1. e 2. ano

do Curso «COLEGIAL (Classícu ou Cientifico).
, c

:.._

O Colégio "Born Je.sus" recebe des-

de. j6 pedidos para reserva de lugar.

Ma�eifa em tóros
. "

C�"Dpramos de d�versas qualidades

l'r'ator com a·,

SOC. IGUASSU' LTOA.

RlIl MOLHA )1\RAGUÀ

,

Máquinas operatrizes

Máquinas de escrever e calcular

Motores elétricos e CODfuntos 'para luz
Material elétrico para instalações,

Ara"os e Descascadores de arroz

Bom b.a s, Valvulas de pe'
Serras �ir�ularés, de' 'f'fta, para engenho, de atorflr

Rebôlos de esmeril

I

Valvulas para vapôr ,ear, Mano��tro8 e Ga�hetas

I
Material de transmissão·

I.Aparelhos de sólda á a�etileoo e á eletri�idade
.

Material de soldagem

Ferramentas ..:... Oleos e Graxas

CARLOS
-.

HOEPCKE S. A.-
CQMERCIO E INDUSTRIA

Mc tlÍz: FLORIANOPOLIS - Fillaes: BLUMENAU. JOINVILlE, CRU,

ZEIRO, LAGUNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostruario em TUBARÃO

•

Sabado, 27 de fevereiro de 1943
Correio do Povo

Tomem I

·0 "Correio" em Blumeneu
L Freshel, acaba de ter

um gesto digno e nobre.
enviando importantes do

nativos ás seguintes insti

tuições: mil cruzeiros. á
legião Brasilt ira de ASBIS'

tencia: mil cruzeiros á

Cruz Vermelha Brasileira;
mil cruzeiros á Sociedade
Musicai Carlos.Gomes; mil
cruzeiros &0 Aero Clube
de Bh.:menau, e mil cru

zeiros ao Hosp-ital D. Bea
triz Ramos de IndaiaI.

Já não é a' primeira vez

que o sr. Freshel, homem
alias muito estimado Í10

vale do Itaj"ii, pratica atos

desta natureza que muito

o elevam no concetto de

nos�as populações.

I

O de,_s_el1y'()lvimento da paralítica» em Luiz Alves,
atingirido lambem Massa
randuba- onde causou gran
des

I

prejuisos. 'Isto veio

Blumenau, a
-

terra do lembrar o ano de 1910,
leite, do queijo e da man- quando a epizootia atacou

teiga. cada vez mais pro- Biguassú, e que levou e

cura intensificar a sua pe então governador Coronel
cuaria.

'

\ Vidal Ramos a promover

A granja <'I'res Figuei- \ a vinda ao Estado des

ras>, é um estabelecírnen _ notaveis cientistas, dr.Par
tc que se recomenda, ten reiras Horta, do Instituto

do já conseguido levantar Manguinhos e Antonio

divêrsos premias em va· Carini, do Ins1ituto Pas
rios certames, e continua teur, de S. Paulo.
criando 'e vendendo ani- Ovsurto que ha pouco

mais selecionados para atingia Marsaranduba não

centros do Estado e mES -prejudicou 'o gado daCom'
mo do paiz. panhia Jerisen, pela sua

Ainda ha bem pouco qualidade, higie.!le e con

tempo tivemos ensejo de farto qUE) merecem de seus

apreciar um grupo de no- proprietarios.
vilhas quasi adultas, per
tencente á Companhia [en
sen. Animais já seleciona'

des, íortes e nutridos, re-

velam o tratamento que lhes
é dispensado.

Em outros estabelecimen

tos verifica se o �mesrrio.

Vão escasseando, felizmen

te, por ai os exernplares
cuja aparencia revelava de

pronto a tuberculose. De
resto, como se sabe, ha
sessenta anos, nas íazen

das, não SI! .d.iscutia si o'
De Bagé escrevem ao -depo-

sito gerai.
gado . estava tuberculoso Bagé _ Sr. Eduardo C. Se-

ou não. O vaqueiro ia queira _. Pelotas.

separando e tangencio pa- Tenho feito uso do Peitoral

Ó Q-
de Angico Pelotense em uma

ra O C rte. uanta carne filhinha minha, que ha treis a.

'não'foi consumida nos mero nos sofria horrivelmente de uma

cados sabe Deus em que tosse pertinaz, aconselhado por

condições! um meu amigo,- favorecido pela

Ha pouco tempo i rrom- sorte, visto ter colhido benefrcos
resultados. Hoje acho-me feliz

peu um surto de «raiva por ver minha filha radicalmente

-----------'----------'--__

curada.

Faço este atestado em prova
de reconhecimento para que se

faça o uso que convier.
Vosso criado e obrigado, Hu

gollino Bollivar.
Confirmo este atestado Dr. E.

L. ferreira de Araujo (firma re

conhecida.)
Licença N. 511 de 26 de Mar·

ço de I906.
Deposito geral: Laboratório

Peitoral de Angico Pelotense _

Pelotas _ Rio O. do Sul
Vende-se em toda a parte CONTEM

A sifilis ataca todo O

organismo
O figado, o Baço, o Cora

ção,o Estômago,os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Reumatísmo, Ce
gueira, Queda �o Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

indivíduos idiotas. Consulte
o medico e. tome o popular

depurativo
Elixir914
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um licôr,
Aprovado como auxiliar no

tratamento da Sífilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. P., sob o n.

26, de 1916

Gesto digno de ser
- -imitado

Jacy Campos
.

Encontra se nesta cida

de o sr. Jacy Campos, a
tivo representante do La-

\

boratorio KALMO, de S.
Paulo.•

'Falecimento

Apos crueis sofrimentos
faleceu nesta cidade, o sr.

Beno Hofmann, pessoa
muito conhecida e estima·

da. O seu sepultamento
realis ou se no cemiterio

protestante, com grande a

cornnanharnento ..

horrivelmente

A -Casa do Americano.
da qual é presidente o es

limado cavalheiro SI. John

Sofria

FRACOS E ANÊMICOS I .'

VINHO CREQSOTADO
"SILVEIRA"

Bmpragadl com bite us:

Tosses
Resfriado,
Bronquite.
E,crofulollel.
Conva lescenças

VINHO CREOSOTADO.

É UM GERAD.pR DE SAÚOE� �'.

'-
o anjo protetor de seus filhos

é a

LO.brigueira Minancora
r:

Vermifugo suave d de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta l

Serve para qualquer Idade, ccntormr o n

1,2,3e4.
Proteja a saúde de seus filhos e a sua.

própria! Evítarä �uitas. ·doenças. e, poupará
dinheiro em remedias. ",'

Compre hoje mesmo uma "LO :'vlBRIGUEI·
RA MINANCORA" para seu filhinho.

E um produto dos LABORATORlOS "MI

NANCORA" - Jnínvlle

SANGUENOt
oito elementos tônicos.

•

Arsenlato, Vanadato,

Fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBQO

TONICO DOS MUSCULOS

Os Pálidos Depauperados
Esgotados Anêmicos Mãe s

que rriamMagros Crianças
raquiticas receberão a to

níficação geral do organís-
mo com o"

Dr. RuV R. Silva
MEDICO

Formado pela Fac. de MediciM! de F01'{o Alrgre

Ate:Jde a chamados fi qualquer hora do
dia ou da noite

CODsultorio Mal. Deo-doro, 508 (Predio Paulo

Plastwich) - Residencia HI)tf'l JRraguá
.

Sanguenol
c. D.N.S,P. de n. 1992 1921

)
,
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Municipio de Jaraguã

E h RAU L' it d �?22;�����O��71Z?22;������1Zé'm��������'?2L�
ngen O

_

I m I a ta I End. T�·O�i�!�MAIA. .:»: I
AGRADECIMENTO � BORGES, RIBEIRO, • �- � A. B. C. 5.a t d �

� �i
A firma Engenho Rau Uda. desta praça, 1.I- � ��;

d
.. � .

CAIXA POSTAL n. 34 ;m
gra ece por nosso interrnedio a Todas as pessoas �

Ru� Manoel L. de Andrade, 14 � -

RESOLUÇÃO N 1
que cooperar.im para a pronta extinção do fogo I TElEfONE n. 155 � I

.

.

.

que irrompeu' em seus armazens, no dia 24 do � II A Comiss�o .Municipal, de Preç�s de Jaraguã,cerreute.
'

� O ",ren�n� m-'aia � usando das atribuições que lhe confere a letra d),
,

� .... " V I�� _ = do item X. das Instruções baixadas pelo sr. Ccor-
v__ u

� � denador da Mobilização Economica, em vista das'

Ö--oC::XCc:::.c::xc::xc::xc::xc::xr:::::rRlC":XlClIc:xx:::loc::x/r:::::rr::::n:::::rÔ 12 REPRESENTAÇÕES I� circunstancias imperiosas e depois de prolongados
O a sa . e a o DESPA.CHOS FERROVIARIOS E MARITIM<?S - REDESPACHOS

_

estudos, delibei ou alterar a tabe 13, na parte abai-

O. . O � E M B A R QUE S
jXO, •

<ad-referendums do m�s:no _

sr. Coordenador,
O Generos alimenticios de Q I SÃO FRANC�SCv DO SUL Estado de 'Sta. Catarina Brasil I a v)g�(ar desta data, em diante :

.

O - J :?7L
• ' '.'

I

�. Artigos Atacado Varejo
O la. ordem-Entr.domicilio O It�����������;mo��t),Y·S&1í:���7Zl���� Unidade Preço Unidade Preço
O' ./. O Assucrr refinado / K. 2,20
O Progrietario: JOSE' ALBUS

. O
\ Arroz especial Sc. 60 k 95,50 K.

- 1,70
"c::x�x:::::ricu���c::xr:::::roocxr:::::rc::xc:::rlOc:"=,c::x6,, Instituto Maria José p

Arroz de la, � 85,00 K. 1,60

I . . I .

'

rocura' se Arroz comum « 75,90 K. 1,50

Ernesto Lessman n
- Direção: Professora Normalista Maria José Godo,

.

_. Ä��o;aem casca: Produto:
K 1.20

Rua Dr. Mur i C i n. 1022 Fone 1-6�7-,3 Amarelão Se.45 k. 32,00 - (p, eng'enhoFERRARIA CURITIBA - Paraná Agulha, Matão e

Fabricação de Ferramentas MANTEM os SEQUINTES CURSOS: um homem para cuidar Carolina
•

P P é i
'

1 C
.

M
. de maquinas. Comum

.&an·co·las
.

rimario, 'f', -g nest« , omerciel, ustce
..., . e Preperatorlos em gerais. Observeções r=-

Todàs as materias do curso são ministradas por Prefere, se profissional sem alteração,' _

um cor po je professeras de reconhecido valor. casa jo. Para tratar no [arsguã, 27 de fevereiro de 1943.
A secretaria do Instituto atende dlarfa- escritório da Empreza de Pela Comissão Municipal de Preço.smente das 14 ás 17 horas. Eletricidade VOSS & Cia.

em Hansa. - I, ass.) LEONIDAS C HERBSTfR
ACEITA ALUNOS DO INTERIOR.

.

Prefeito

Segas rotativas para arados
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

[araguä

« 30,00. - (p. engenho)
« 28.00 - (p. engenho)
Os dernais praças continuam

-

E .S TAT U T � S na "Socienaoe Es�ortiva
,

Fundada em 15 de Fevereiro de 1943
'lO

União"
IIFinalmente

livrei-me de uma Tosse
rebelde e violentoll

Um valioso atestado sõbre os efeito.
do Xarope Toss

. .

Capitulo. I I ções esportlves, podendo serem escalados para

I
Paragr. 1 - em qualquer data,' de acordo

Da Sociedade e seus fins torneios. com o paragr. 2 do art. 9 destes estatutos,
� Art. 1 -:, Com séde no lugar denominado Trin-I Parsgr. ·2 - Em qualquer caso, de acordo Pa ragr, 2 - A diretorie deverá reunír-se pe-

dade, distrito de Jaraguä, municipio do mesmo no- com .a diretoria, puderá um socío requerer uma lo menca uma vez ao mez ou quando convocada
me, Estado de Sta. Cataríue, no salão Lesecvieh.vassemblela geral, devendo o requerimento ser 813 especlaltuente.
foi fundada em 15 de Fevereiro de 1943 a -So .slnado no mínímo por um terço dos seclos Quites. Ar]. 21 - Qe todas as assembleias gerals e
ciedade Esportiva União- pelos, senhores Antonio' Art. 10 - Tem por obrígaçäo cada so oío con. sessões da diretoria deverão ser redigidas atas �
EstaDislau Ayroso, protessor, José Lescovíez, co- tribuinte observar rígcrosamente es presentes es, asslnadas por todos es presentes.

.

merelaute, Juäo Junuarlo Ayroso, protessor.. Ba- tatutos.' elevar o prcstlgío da sociedade. Tfm por Capitulo VI
lista Arf:i.ldi. barbeiro, José Scheuer, lavrador, Leo. obrigação o socio ativo, B.lem dos d('veres !lcima, Das penalidades dos SOCiOB
DoIdo BonsteJD, lavrador, Joäo Luiz Avroso, ope respeitar 8e ordens do capitão do quadro.' Art. 22 - Os 80ciGS ativos que desrespeita
rario, Jollo Lescovieh, comerciante, Luiz Gonzaga Capitulo IV . rem as ordens emaDadas da diratoria e especial-
Ayroso, professor, Matias Scheuer, lavrador, Ga-I Da administrRção da soci�dade /mente do capitão do quadro, poderão ser multa
briel Scheuer, lavrador,

,

Emerich Watzko, lavra· Art. 11 - A administraç.ão da sociedade será dos, . .suspenws cu -iliminad.o,s,- conforme a gravi-
dar, Lourenço Watzko, lavrador, Guilherme Schmidt, confiada a uma diretoria anualm'3nte em data pr'e dade da falta. .

.

lavrador e Germano Isbern-er, lavrador. viamente fixada e compOl" se-á dos seguiniesmelll- Art. 23 - Será eliminado todo o soclo que
Arf. 2 - A sociedade ora fundada tem 'por bros: presidente, 1,0 tl 2.0 secretarios, 1.0 e 2.0 I premeditadamente prfjudicar os interesses da so·

fim o desenvolvimento fisico de seus associados tesoureiros e diretor esportivo. ciedade e aquf'le' que se atrazar no maximo tres
pela pratica 'de esportes, principalmente do futi- Paragr. 'Uoieo - O presidente Rerá substi- mezes no p8game�to das mensalidaóes.
bol e tambem promoverá reuniões recreativas e tuido em seus impedimentos pelo 1.0 secretario. Capitulo VII'
dans'l.utes, exclusivamente para seus associados e ,Art: 12. - Nilo poderllo ser membros da di· Disposiçõ'es Gerais
conviàados. retoria nem s00ios ativos. t'xtrangeircs. Art. 24 - Säo considerados �xtran hos a so·

Art. 3 - A existencia da sociedade e por Art, 13 - A diretoria da sociedadE', de acor· ciedade todas as pessoas 11110 residentes no lugar da professora Hay·
tempo indeterminado e só poderá ser dissolvida do com QS presentes '�statl1tos, compete: a) orga- de sua séde e 813 ali residentes que näo sejam dea Gomes Silva
quando houver menos de onze socios ativoS e cin 'nlss.r torneios esportivufI, festividades e diverfões ciop, apezar de estarem em condições de o serem.
co cuntribuintes. ' licitas de qualquer especie,; b) autorisar as des· Par8gr. Unfco - Para pessoas t xtran�as par- COIDO noUciamos, teve

Art. 4 - A sociedade jllmais poderà preocu pez!ls da sociedade� ticip8rem das fes!ivldllo·es sociais, de verllo estar lugar' segunda feira, no

par. se com j{lgos de azar' dentro da repartiçllo I' Art. 14 - Ao presidente compete: a) repre- munidas de u,m convite especial, E.-xpedido pela grupo escolar .Abdon
pertencente ou alugada pela mesma., '.Isentar judicial, extra .e oficialmente,a socie.dade diretoria :la" 80ciedade,-. _l!atists:t, uma, feata In·

. Capitulo II quando houver neceSSidade, sendo lhe autorgados Art. 25 - Os presenres estatutof! foram aproo ttma promovida pl3la dl-
Dos 80cios e pdmissão dos mesmQs para tantf> plenos e ilimitados poderes, inclusive vados em asseqlbleia geral, realisada em 15 de retora e corpo docente

Art. 5 - 08 80cios dividem se em duas clas- o de cODstituir procurador '; b) presidir as assem Fevereiro de 1943.
. .

em homenagem ao jUbl-
ses, ativos e contribuintes. bleias gerais e reuniões da diretoria; c) contro Art. 26 - � presentes estatutos serão mo· leu. da prof. Haide& Go'

Paragr. t - Ativos são os sacias que como lar 8S contaS e em cQnjllDto com o tesoureiro a8 modificados em todo ou em pInte quando. se tor· mes Silva .

tais admitidos e licenciados pelo capitão do qua- sinar cheques e-transações financeiras; d) em CR- nar necessario, devendo ser aprovado em assem- A festa �onstou de re·

dro, depors de quites com a sociedade, poderllo 80S execlonais, convocar assembleia geral extra bleia geral. cepçäo da professera,
tomar parte nos treinos e competições esportivas. ordinariat I ' Art. 27 - Os membros da diretoria e .•,em numero� de -ca.ntos e 0-

Paragr. 2 - Contribuintes säo os 80cios co- Art. 15 - Ao secretario compete :' a) redigir los associados respondem subsidiariamente pelas ferecimento de umbrinde.
mo tais admitid�s, concorrendo com a joia e men- as atas de todas as sessões e as�embleias, tenda obrigações da sociedade. Oferecendo o brinde
saUdade adeantadamenté, que�para esse fim será a seu cargo toda a correspondencia, a <tua) assi Art. 28 - Em ca80 de extinçäo da sU:Íeda f8lou a prüfesßOra Ané·
estipulada. . nará; b) zelar pelo arquivamentQ de todos os do de o patrimonio social será doado a uma instituí sia W. Crespr, que, em

Art. 6 - A sociedade admitirá como socios cumentos tia sociedade, Ção de 9aridade a ser designada Da B ssembleia lapidas palavras, enalte-
-uHvos exclusivamente brasileiros, podendo serem Art. 16 - Ao tesoureiro compete: 8) escri de exti.1çäo. .

ceu fi açllo ßR sua cole·
contribuintes pessoás sem distinçlío de nacionali- turar a receita e despezlis da sociedade ,e pro., Art. 29 - lOs casos nllo previstos nestes es· ga nó seio do magitlte,
dade, opiniäo religiosfl úu politica, ·salvo as res- mover ti Cc,braDça d� joias 6 mensalidades e de tatutos, seräo solucionados pela diretori,8, qU!lndo rio, desde a escola iso'

trições impostas por legislações vigentes ou que f outros haveres; b) liquidar, vislld':ls peio presi lhe for afeto, e pela assembleia geral, nos demais' lada até höje. ,

venham futuramente fi vigorar. I dente, as contas apresentadas; cl assinar, em con casos.
.

A prof. Haydea Silva,
Art. 7 - Menores de 18 anos somente pOde-, Junto c(Jm o presidente, cheques etc, conforme Trindade,JarBguá, 15 de Fevereiro de 1943. bastante sensibilisada, a·

rão ser socios ativos GU contribuIntes com licen' Ó1encitna a letra C do artigo 13. - gradeceu a prova de so·

_ \ ç!l paterna. Art. 17 - Ao capitllo do quadro ctmpete: O presidente': Antonio Estanislau Airoso lidariedade que acabava
Art. 8 - O socio será admitido' pela direto a) 8 organisaçllo do quadrd esportivo e escslaçäo 1.0 secretario-:..Lulz G. Airoso de receber de suas co'

ria da sociedade, que em reunillo apreciará a sua de seus componentes; b) dirigir o quadro 8spor-
. 2.0 secretario: Paulo BocKor legafl.

ll':!eitaçäo ou não, näú sendo a diretoria obrigada Uvo ..durante as competições e t!.'einot'.
.

1.0 tesoureiro: Mathias Scheuer Os alunus, formados
li alegar o motivo em caso de r�,gejção. Art. 18 - Ao guarda espo,rte compete: 8) 2.0 tesoureiro: J('âo Lescovicz no patio do estabeleci

Capitulo III
'

_

[gUardll!:
e zelar pela boa conservt:lção de todo o Capitllo do quadro; jeão Luiz Airoso mento, saudaram·n'acom

DOB direitos e deveres dos socios -material f'sportivo pertencrnte 8 sociedade, bem Diretor esportivo: Batista Araldi vivas palmas.
Art. 9 - Os 80cios contribuintes quites com como de sua praça de esportes. Guarda esporte: Emerich Watzko. Achavam se Das gale·

ti sociedade gozam o direito de livre frequencia Art. 19 - Aos 2.0 secretario e 2,0 tesoureiro Reconheço verdadeir&R as firmas retro de rias d(. grupu diversas
de qUalquer reuniäo, baUe ou festividade promo tesoureiro corupete substituir os respütivoB titu- Lujz G. Airoso, Paulo Bockor, Mathias Scheuer, moços e meças ex-alu·
vida pela sociedade, podendo r!izer-se aiJompanhar lares em s-eus impedimentos. Joäo Lescú.vicz, João Luiz Airoso, Batista Araldi e nos da prúfeB�bra Hey-
de pessoas diretas de sua famil1a, bem como com Capitulo V . i de Emeri-ch Watzko. do que dou fé. daa Gomes, 8 quem a

parecer ás. assembleias gerais, propor, VOt&f e ser Da� assembleias gerais e sessões da dilf toria I braçaram orerec endo
votado, exetuado os socios menores de 18 anos. 'Art. 20 - Os' soci08 reunir-s� ão anualmente Em testo. <O E.) da verdade. bouquets de flores natu'

Paragr. I - Os socios ativos, alem dos di· em data previamente marcada vela diretf)ria e I
J &raguá, 26 de Fevereiro de 1943. rais. EnCei"fOU a home-

reitos dos socios ':.:ontrlbuinte13, gozam ainda da cóm antecedencia minima de 15 dias para eleger Ouilherme Humberto Emmendoerfer nagem o Hino Nacional
permissão de frequ ·neia dos treinos e competi a nova Jiretorid Escrevente juramentado em exerci'Cip. ca_ntado pelos presentes .

, Não há melhor comprovação da _efi
cácía de um medicamento. do que a!

próprias opiniões dos que_iá o �SarIltD.
E assim como a declaração aeuna. do
sr. C. C. M., do Rio, são Inúmcrus 08

atéstados sôbre 9. ação poderosa do
Xurope Toss no trataruen lo das tosses,
gripes, reslríados, bronquites e coquelu
che. pois o Xarope Toss é composto .íe
elementos de ação conjunta söbre .s

vias respiratorias.
O Xarope Toss não contém narcóticos,

nem tem contra-indicação. �j'lde ser usa

do com segurança OOJ' aduitll� ê ('rianças.
,

Com seus elementos perreítam-utr- (';)
sacos e escrupulosamente manipulartcs,
o Xarope 1'oss atúa sôbre a flora micro- •

biann, por slIa ação antiss<'ptica, Elim'rl>1
as toxinas, com seus efeitos nOR intesti ..
nos e nus rins. Regula H..circulaç:lo 8uU

guinea, pela branda ação tónica sôbre
o coração, Age sôbre (\ mecanismo d ..
tosse, como calmante e sedu ti \'0 p for
talece as mucosas da traqueia e do.
brônquio", Seu sabor é agradável.
Gombata·suas tosses. gripes e resfri .. •

dos com o Xarope Tass. Adquira hoje
um vidro e delenda Bua saúde, logo aoe

primeiros sintomas destas afecções àae
vias respiratorias com a ação segura
deste medicamento eficaz. Vidro: 5$500.

Jubileu

• �------.. I..��----------------------------------------------------.

)ARAGUA DO SUL
Santa Catarina

ENGENHO DE llRROS

IfNGltrtHO . ,�14U
Caixa postal, 6 C'

•

I'
.

End. telegr.' .RAU»
.

e r e a I s e -m
'_ a r 9 a

.--------._------..I--------------�------I----------------------I..__------------

LIMI
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Secção
PREFEITURA
.

MUNICIPAL DE JARAGUÁ 4.984 - Oswaldo Syeinert - Requer licença o cumprImento pelos de

construção casa de msdelra seu terreno á estrada maís, apezar dos -tem

Rio Cerro, zona rural - A' vista da íntormação, pos anormaís> que esta-

como requer.
-

mos atravessando.'
4.986 - AlvÍD'1 Enke - Requer licença cons- 5.034 - Carolina Les'

trüção casa madeü a seu terreno á estrada Nova covitz Scheuer - Trans

Retorcida, zona rural, - A' vísta da íntormação, ferencia para Bernhard

como requer. Stein, imposto relativo

4.993 - Anselmo Rocha - Requer licença terreno com 29.084 mts.2

construção casa material e instalação ssnitaria, sito estrada Rib. Casca

cenforme plantas, á rua Rio Branco - A' vísta d i ta - A' vista da íntor-

informação, como requer. mação, como requer.
4.994 - Wendelin Stein - Requer licença 5.035 - Antonío Les

para criar suínos em sua propriedade á rua Quin covicz - 'I'ransterencía

tino Boealuva - A' vísta da informação, como para Bernhard Stein Im.

requer. .' posto relativo terreno
.

.
4.995 - OHo Roweder - Requer transferen com 2908 3mts.2 sito es

cía seu nome imposto carro de lavoura adquIrido trada Rib. Cascata - Idem.
de Otto Roweder - A' vísta da. Informação, como O Secretario Municipal.
requer.

.

Oficial .

Requerimentos Despachados.
- Dia 13 - 1 - 43

4.960 - Meyer - Requer transferenela p�ra
Francisco Ko�hler, imposto relativo terreno á es

traja Jaraguá·.fundos - A' vísta da informação,
como requer.

4.961 - Augusto Borck - Requer transferen
ela para João Kuehl, imposto relutívo terrene si
to estrada Rlb. Gr. da Luz, A', viste da informação,
como requer.

4.962 João Kuehl � Requer transfereucta pa
ra Augusto Borck, imposto relativo terreno sito
estiada Itapocú Hansa -_ A' vtsta da informação,
como requer.

4,963 - Guilherme' Koch - Requer trsnste
rencia para «Olaria Säg [cão Ltda imposto rela
tivo terreno sito estrada Nova - A' vísta da In-

Iormação, como requer.
_

4.964 - Edmundo Tiegs - Requer transfe
reue Ia seu nome -ímposto relativo Bicicleta adqui
rida de Leopoldo Klotz - A' vista da inform�ação,
como requer.
.

4.966 - João Batista Crespo - Requer licen
ça pintura interna e concerto sua casa n, 583 á
rua Pres, E. Ressôa - N vísta da informação, co'
mo requer.

4.967 - Basllío Schiochet - Requer transte
rencia imposto ejeest» comercial para de lavoura
- A I vísta da informação, como requer.

-.>

4,980 - Dr. Levy Miró Carneiro - Requer
licença estabelecerse com consultório médico li
Tua HerciUo Luz, Hansa - A" vista da informação,
como requer.

4.981 - Wally Roedl - .Requer transferencia
seu nome imposto relativo carro de lavoura adquí
"ido de Ricardo Jarck - A' vísta da -Intormação,
como I equer.

4.982 - Leopoldo -Lenz Requ6i'-transferencia
seu nome imposto relativo carro de lavoura adq'1i
rido de Carlos Becker. - A' vista da informação,
como requer.

Bdital

JUIZO DE DIREITO DA, COMARCA DE

.
JARAGUA .

Edital de Citação
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di

reíto da comarca de Jaraguä, Esta<to de Santa. Ca.
tarína, Brasil, ua Iormu da lei, etilo ,

Faz Saber aos que o presente edital, com o

prazo de trinta (30) días
, virem, ou dele conheci

mento tiverem ou Interessar possa, que a reque
rimento de GUILHERME ALPERSTEDT, fica cita.
da a Bua mulher GERTRUDES MAR'I'A ADAM,\que
se acha em lugar ignorado daquele, conforme de
elara ção SU8, para dentro do prazo de que traia
o artigo duzentos e noventa e dois (292), do Co

digo do Prccesso Civil, e que, segundo o dísposto
no artigo cento e sessenta e oito (168), paragra
lo primeiro do citado Codigo, começará após o

transcurso do marcado no presente, contado o des

te da sua
-

primeira publícação, responder neste

Juizo ao pedido de suprimento de outorga feito

por seu marido, afim da mesma assinar uma es

critura de venda, nos termos dp petição do teôr

seguinte: - PETIÇÃO INICIAL: - Exmo. Snr Dr.
Juiz de 'Direito tis Comarca de jaragua, - GJJI
LHERME ALPERSTEDT. brasileiro, lavrador, re

sldente em Itapocusinho, neste municipio, casado
COlD Gertrudes Marta Adam, que se encontra au

sente em lugar incerto e não sabido, vem reque
rer á V. Excia., por seu procurador bastante que
esta subscreve (dOC. n. 1), o suprímeuto de (lutor·

ga para assinar escritura, de venda de imovel, pe
lo seguínte; - 1.) O Suplicante é cesado coru Ger
trudes Marta Adam pelo regimem de ccmunhäu de

beilS, áto realizado em 14 de janeiro de 1933, pe
rante o Juiz Distrital em exercício, Alvim,Pfutzen·
reuter do lugar Hansa, do Mm.icipio de Jaraguá
(doc. n. 2); 2,) Em 8 de janeiro de 1965, o Supli.
cante adquiriu o imuvel d.escrito na es:}rÍtura pu
blica lavrada á fls. 42/43v., do L. n. 55, do Oficial
Mario Tavaras da Cunha Mello, desta comarca,
conforme prova o trasl11do anexo (doc. n. 3); 3.)
Que dito imovel depende para ser vendido; como
De verifica do aludido, digo, se verifica da leitura
do aludido traslado, do prévio consentimento dos

pais do suplicante qne,-na rt>alidade já foi con

cedido, como se depreende do documento anexa,

do sob n. 4; 4.) Que, näo obstante, está o reque,
rente impedido de efetuar a venda do bem em

questäo pols que mencIonada sua mulher, ha cer

ca de seis anos, sem causa justificada, abandonou
o lar, estando em lugar incerto e näo sabido. As·
sim, em fàce do exposto, vem o suolicante reque·
rer a V. Excia., com a audiencia do orgão do
Ministerio Publico, se digne autoriza lo a assinar
a escritura de venda referida, ,deposit'lndo o su

pUcante a metade dQ Importancia a receber, isto

é, Cr.S 150,00 DO Banco do Brasil. em favor de
sua mulher Gerlrudes Marta Adam e á disposiçäo
desse JuIzo, sendo expedido o respetivo alvará
de suprimento -de outorga·, na forma da leI. Da se

á presente, para efeitos fiscaisf o valor de Cr.$
750,00 e segue jnnta a prova do pagamento da
Taxa Judiciaria devida (doc. n. 5). O advogado
que esta subscreve tem escrHorio' nesta cidade à
Av. Getulio Vargas, 160 e possúe o telefone n.34
N, r. P. Deferimento, jaraguà, 1 de Fevereiro de
,1943. p. p. Luiz de Souza. - 1/2/43. 1/2/43. Cola,
das duas estampilhas estadoais, sendo uma de dois
cruzeiros e uma· de um cruzeiro da taxa de saúde,
devidamente inutiUsadas com data e assinatura,
com os seguintes documentos: 1 copia da inicial;
1 traslado de escritura Publica de compra e ven·

da, extraida de fls. 42/43v.,. do L, n. 55, ' do tabe
lião sr. Mario Tavares da Cunha MeHo, de jara.
gllâ; 1 traslado de procuraç�äo lavrada a fls. 142,
L. n. 16, dó mesmo Olicial; 1 autorização outor

gada por Augusto Alperstedt e s/. Helena Alper
stedt, com a respetivi:& copia; 1 certidäo de casa·

mento do Suplicante,
-

extrai<lá de fls. 184/185. L.
n. 3, reg. n. 106. do Oficial do Registro Civil de

Hansa, sr. Waldemar Luz; 1 talão de 'Taxa judi,
ciária passado pela Cole toria Estadoal de Jaraguá,
sob n, 58. - A petiçli.o acima e retro transcrita

levou do doutor juiz o seguinte DESPACHO: A.'

publiquem-se editais com o prazo de trinta dias.

Em 2·2.43. (ass) A. Oliveira.
'

E para que chegue a noticitl ao conhecimen

to de Gertrudes Márta Adam e de que mais pos.
sa inte,ressar, mandei masssr o presente edital

que será afixado ás portas'do forum, no lugar de
costume e pubJicado pelo Diário Oficial do Esta

do e Correio do Povó, Dado e }.lassado nesta ci

d�de de Jaraguá, aos quatro dias d·o mez de fe·

vereiro do áno de mil novecentos e quarenta e trez.

Eu, Nsy Franco, escrivão IJ subscrevI. (assinedo)
Ary Pereira OliveIra.- jui�, de Direito:.. Está

conforme o original, do que dou fé.
jaraguá, 20 de janeiro de 1943

. O eilcriv,ão, Ney Franco

Dia.20
4.952 - Leopoldo Mahnke - Requer licença

construção casa de madeíra, á Rua Mal. Deodoro
da Fonsecs . tundes e instalação' sanitaria - A"
vista da informação, como requer. De ordem do sr. Pre.

4.998 - F. Frederico Moeller - Requer baí- feitQ_Municipal torno pu
xa Imposto motocicleta lançado. nome Conrado blíco que durante o cor

Moeller -. A' vísta da informação, CORlO requer. rente mês de Fevereiro,
4.999 - Gruenwaldt & Maffe2;zolii - Reque- arrecada se na Tesoura

rem averbação, nos impostos sujeitos para julio ria da Prefeitura Munící
Matteszollt - A' vista da informação, como requer. pai 'de [araguá e na lp.·

5.000 - Feííppe Frenzel - Requer licença tendencta de Hansa o
colocar frente predio n. 781, á rua Mal. Deodoro imposto de Licenças, SQ·
da Fonseca, placa de 1 x 0, 40 mtr. - A' vísta bre atividades Comer
da informação, como requer. eíats e Industrlaís, En-

5001 - Vitoe Maas - Requer transferéncia para ganho de Assucar, tabo
Fernando Zimmermann, imposto relativo sua btcí- letas, placas etc.
cleta - A' vista da Informação, como requer. Não satisfazendo o pa-

5.002 - Ruy Braun - Requer transtereneta gamento no referido mês,
seu nome impostu bIcicleta adquirida de Max Braun ficará o contribuinte suo

- AI vista da 'informação, cómo requer,
'

jeito á multa de 20.f' so-
5,003 - Roberto Marquardt - Requer alvará bre o imposto no primei

cHabite seJl para duas salas ,seu predio sito á rua ro mês, sendo entäo rei·

Dia 14 preso E. Pessôa -. A' vista da informação, como ta a cobrança judicial-

4.965 joão Pedro Alves - Requer licença fra- requer. mente.-

ba�har neste Município como barbeIro ambulante 5.005 - João Fossile :_ Requer transferencia Tesouraria da Prefeitu-

- A' vista da inrormaçf1o, como requer. para Ewaldo Hertenstein, imposto seu carro de ra Municipal de jaraguà,
4.968 - joão Lescoviez jor - Requer trans- lavoura - A' vista da informação, como requer 3 de Fevereiw de 1943.

ferencia para Helena Matilde Kellermann, imposto 5.006 Rodolfo Lipinski - Requer transferen-

relativo terreno e casa n. 616, sitos ro'a CeI. P.li. cia para Olto Llpinskl, imposto ·seu carro de la- F. Vosgerau, Tesoureiro

de Oliveira - A' vista da informação, como re- voura - A' vista da informaçâ'o, como requer.

quer.
•

- 5.007 - Pedro Schiwinski - Requer tradsfe·

4.972 - Alvino Weise - transferencia para
rencia. seu n�me imposto carro de lavoura adqui

Bruno RebJin, imposto relativo sua bicicleta � A' rido de Emlh& Kamc4en - A' vista da informa

vista da informação, como requer. çäo, como requer.

4,973 - EmiHo Siewert - Requer transteren. 5008 - Herculano Ma�hado - Requer trans.

cia seu nome imposto relativo terreno adaulrido ferencia para Guilherme SchaHnsky, imposto rela.

de HeDrique Baumgertel e sito estrada Javaly _

tivo terreno com 203,000 - A' vista daJinformßção,
A' vista da informaçäo, como requer. .como requer.

4.9i4 - Eduardo Kellórmann - Requer trans 5009 - Carl08 Schinke - Requer transferen.
fereneia para Alfredo Marquadt Impost6 relativo cia para. Rodolfo Horstmann, imposto sua biclcle-

terreno com 57.762 rots2; situ estrada Itapocú Han la - A' vista da informação, como requer.
j. A. M. DE'jARAGUN

sa - A' viRta da informaçäo, como requer.
5.010 - AUre<Jo FeHer - Requer licença es-

Dia 14-L-43. tabelecer se com deposito de material de constru-
d· I4.975 - Ricardo L�mke - 'Reque'r traJlsferencia çf1o, Hansa - A' vista da fnfolmação. como requer. E Ita

'

para Carlos Lindemann, impusto relativo carrode' Dia 2l
ç

-

O
lavoura - A' vista da informaçäo como requer. 5.012 - OUo Spredemann - Requer transre, DE CONVOCA A

4.976 - Alfredo Boader -- Requer traßsferen. rencia para Erico HOTnburg, imposto carro de la- DE RESERVISTAS
cia Jleu nome-lmposto relativo carro de lavoura V0ura � A' vIsta do infurmação, c(Jmo requer.

adquirido de Alberto Lenz - A' vista da Inro:rma. 5,013 - Augusto Klabunde - Requer trans- De ordem do Exnío.
çäo, como requer.

ferencla para Otto Spredemann imposto carro de
sr. General Cmt. da 5a.

4.911 - Pedro josé GarCIa - Requer trans- lavoura - Idem, idem, idem.
ferencia seu -nome imposto relativo carro de la 5.015 - Bertoldo Hefter. - Requer transfe· Região Militar e 5à. D.

voura adquIrido de Ante�o Pedrotti - A' vista da rencia para Alfredo Heidorn, imposto relativo ter Infantaria, em cumpri
Informação, como requer.

reno com 14Q.000 mts.2 sito estrada Itapocilzinho. mento' ao 'Decreto n.

4.978 - GulJhe!'me Krehnke - Requer traDS
- Idem, idem, idem. , 10.451 de 16.9.1942,são

ferencla. seu nome ,imposto relativo digo' para Gui- Dia 23 d S
Iherme Greul, imposto relativo seu carro de Javúu. 5,003 - Roberto Marquardt - Requer alvará convoca os para o er-

ra - A' v·lsta da informaçäo, como requer.
de cH&.bite,se� para duas salas de seu predlo sito viço Ativo do Exercito

4.979·- Carlos Baechle - Requer licença á rua. Preso E. Possoa - A' vista aa informação e para servirem no 13.'

construção casa d'9 madeira A estrada Rio Novo. como rr quer. B. Caçadores os reser�

Hansa, zona rural - A'· vista da ioformat>äo, co: 5.004 - Gervasio Pereira Bastr-s - Requer .

t d 1 2 3
Y I' f

VIS as a a., a. e a.

mo �quer.
lCença azer pequenos reparos e pifilúra externa .

b
.

I
DIa 15 sua casa digo na casa de propried8d� de Trajano categorias a alxo re a',

4.988 - Otto Henschel - Requer' prazo de Ballock e sJta á rUß Vidal Ramos, Hansa '"7'" A' cionados, que se deve- c

seis mezes_ para cumprimento exigencia Centro vistu àa informação, como requer. rão apresentar no. q!Jar-

Sailde relativo seu predio 1527,'á rua CeI. P. G.
' 5.011 - Gerhard Vogel-Requer licença cons- tel da referida unidade

de Oliveira - Não pode ser atendido. truçäo c_erca sarar.os frente sua !>ropriedade s/nos, em Joinville, no maximo
4.987 - Gustavo'Braun - Requer trapsferen à rua RIO Branco - Idem, Idem, idem. 6 ( .) d

cia para Vitor Roosweiler imposto relativo sus bi- 5.014 - Alberto Scbwartz -- Requer alvará de até o . dia seis e

cicleta - A' vista da informação, como requer. «Habite,se:. parte casa n. 382 ti rua CeI. P. Go- Março deste ano.

.4.88 - Alfredo Demar,cki - Requer transre- mes de OliveIra - Idem, idem, iderr. Os que nao se apre·
rencia seu nome imposto relativo carro de la vou 5,016 - OUo Kuchenbecker - LicGnça cons· sentarem ate aquel� da-

ra adquirido de Valentim Demarcki - A' vJsta_da trução caaa de m�deira., seu terreno sito fundos ta serão considerados,
informaçäo, como requer. rua Mal. Deodoro - Idem, idem, idem. .

't
. 4.989 - Guilherme Lemke - RE quer transfe. 5,018 - Alfredo Heidorn - Transferencia pa.

desertores e sUJei 0.5 as

rencla para LeopoldO Lemke imposto seu carro ra Bertoldo Hefter imposto relativo terreno com penalidades de 2 a 8

lavoura - A' vista da informação, como :requer. 204.773 'mts.2 sito estrada �no Bom - Idem, idem. ,anos de pris:io de 3C0r-

4.990 - Arnoldo Schwartz - Requer tran8- 5020 - Emílio Balduan - Licença estabele- do com {legislação em

rerencia para Alfredo ECkert, imposto sua blcicle· Cf1r,se com padaria e confeitari_a a Av. Getulio vigor
.

ta - A' vista da informaçã.o, como requer. Vargas, Hansa - Idem, idem, idem. A' t d h
I

,

4.991 - AUredo PIc 1 - Requer transleren- Dia 26 .

s car as . e c ama-

cia p�ra Erwino Wagen echt, impúlilto relativo 4.997 - Adolfo Bruch - Licença estabelecer. da individual acham·se

sua bicicleta - A' vista da inf.ormação, como �.e· se com açougue a rua Benjamin Const6nt, 382, se nesta junta. e serão

quer. .

'ne8ta cidade - Idem, idem, idem. '" entr'gues mediante re·

4.992 - Clemente Cattonl - Reqner transfe 5.017 - Otavio Piazera - Heq�er alvará �e cibo� do interessado.
rencia seu nome imposto carro de lavoura adquí «Habite se» SU8 casa recem const:rUldR à rua RIO NOMES +

rido de Joaquim Danna - A' vista da informação, Branco ·bem oomo assinar termo promessa CQns
+

como requer. trução instala çäo sanH8rIa - Como requer. Ingo Greuel, Ary Ca-

Dia 18 5.019 - Gotthold Neumotz - Licença' cons' rolino Fruet, WernerBo-

4,831 - Germano Enke - Reauer alvará «Ha· truçäo casa mllterial s�u ��lfl'eno .sfto �st,r8da Bom- demberg, Ervino FIDr�a.
bite-se». sua casa n. 721 á rua Mal. Deodoro da pland, zona I'ural - A vIsta da lDfor�,�·ção, como no Hercilio Nazario,
Fonseca - A' vista da informaçäo, como pequer. requSe.Of·22 _ Walter

'

'. G�i1herme Humberto
4959 - Albrerht \(onell - Requer licença

' Jahn - TriliJ�.erencia seu

construção casa de madeira. seu terreno á estra nome imposto carro de lavoura adquIrido de Gui Emmendoerfer, Afon.so.
da Jliraguã esquardo, ZODa rural - A' vista da in Iherme Sacht Jor. - Idem, idem, idem. Franzner, Leopoldo Vle

formução, como requer.
.

.

.

;; �23 - Be�toldo Bartel:- .T.ransfel'e:lCia seu brantz, João Ropelato,
4.969 - Qßrlofi Hardt - Requer licença inici no�e. Imposto aois carros a�qUl!'ldos de Augusto Osmar Schmitt, Afonso

ar serviços exigld{)s Centro de saúde relativo Bua FrItz Bartel - Idem, idem, Idem. B k L' M f"
.

F' _

CBsa !lo ti 1551 e:1555 á rua CeI. P. G. de Oliveira, õ.023 - Adolfo Rux - Traßsferencia par& 0:, .UlZ an rim,. I

- A' vistada informação, como requer. Osvaldo Rux Imposto relativo terreno com 100000 deliS Stmghen, FranCISco

4.910 - Pa.ulo Plastwich - Requer vistoria mts, 2 !'IHu estrildti Rio Cerro. - Idem, idem. I-lo{fmann Germano

dos serviços eXEJcutados em deu predio n. 507 á 5026 --:- Eugenio Ziem8Dn - TransterE'ncia Pfteger, George Becker,
rua Mal. Deodoro da Fonseca - A' vista da in- Reu �ome Imposto carru d�- lavou_ra adquiridu de Oscar Bruch Franciscõ

formação, como requer., HenrIque Jansen - Idem, Idem. M'
4.971 - Augusto Fuchs - Requer vistorIa 5.030 - Feroand9 Dietrich - TransferencÍa aes

serviços t;xeçutados em seu predio sito á. rua CeI. para 'José Stu]zer imposto relativo terreDO com jaraguá, 19 G.e Feve=

E. Carlos Jourdan - A' vista da informação,. co 3000 mts.2 e casa n. 1097 sitos rua Preso E. Pl'S- reiro de 1943.
mo requer. •

.

soa - Idem, idem. Artur Mueller, Secrc-
4.983 - Carl(ls Mey.- Requer �tva�á «Ha' 5.033 - VV8. João Doubrawa -, Requ�r pre, t:uio da jAM.

bite·se» parte Bua casa sita á rua BeDJumm C.ons- rogação prazo para. cumprimento exigenmfi Cen V· t L 'd H _

ta'nt Fllndos - A' vista da informação, como re., I tro de .Saude - Indeferido. - O motivo apreseo IS o· eomJAasM
er

. :qüe�. ,

'.... tado não pode ser levado em coooideração, dado bster Preso da .

Ministorio da
ßU9rra

5a. R. Militar
5a. d. Infantaria

Edital de citação
O Doutor Ary Pereira. Oliveira, Juiz de Direito

da comarca de Jllraguá, Esta.do de Santa Catari

Jla Brasil, na forma da lei; etc.
. Faz saber 80S que o presente edital, com o pra·
zo de trinta dias virem, ou dele noticia tiverem,
ou' JDteressar ppssa, que, estando se procedendo
80 arrolamento dos bens deixados pe!a tinada Jo·

vJta Costa AyrmlO, e tendo sido feita fi declara

ção lIe herdeiros da finada,
.

nas quais constam

Sevilha Ayroso Mllnn - Maria AyrolSo Martins.

Virginia Ayroso - Maria. do Carmo Werner -

Nazir Weruer e Yolanda Werner, como aUBentes,
cita e chama os a comparecer ou fuzer,sß repre

sentar, dentro dó prazo de trinta dias, parf.l. falar

1'108 termos du dito arrolamento, sob pena de re

ve1ia. E para que chegue ao conhecimento de to·

ffO�, mandei pl. stiar u preSt nte e�lit81 que será a

IixIJ do DO lugar de costUIDo e publicadu pelo jor,
Drll «Cerrein do POVL». - Dado e passado nesta

cldadlJ de J�rbguá. huS vinte e cinco dias do mez

de jar.eiru de mil nuvecentos e quarenta e trez.

Eu, N y Frellco, fl>scriväu () subscrevi, (assinado)
Ary Pereira Oliveira -- JUIZ de Direito da comar

c.a. .stà COúformo o origilibol, do que, à(ju fe.

J8!"figuá,�25 de janeiro de 1943.
"

.

· .'"
,

",.. p escrivã.Q : N�i F.rançp;;, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E' a pomada idea

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

NUNCA EXISTIU
IGUAL

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

. Dna. Carolina Palhares, de' [oinville, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas sernr lhantes "! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa:" 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.

Re cusern imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA�
de JO INVILLE

Alivia as cólicas uterinas

Casas de aluguel
. Alugam-se duas casas á
rua Martchal Deodoro
(fundos). Trata .....orn,
ENGENHO RAU LTDA

XAROPE

·'055�
AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESFRIADOS

* �

ross 56 PODE fAm BEM
AVÓ! MÃE!' FILHA! 1 ..--------...Todas devem usar

Fluxo- Sellatina
EDITAL

IMPOSTO SOBRE INDUS:
TRIAS E PROFISSÕES,

(Ou Regulador Vieira

Emprega-se com vantagem
para comba.ter as irregula.
l'iiiãdes dãs funções períó···

dicas da s�nhoras

É calmante e regula
dor �essas funções
Flu.xo - S�datina

pela sua comprovada efica·
da é muito recdtada. Deve
ser usada com confiança
Fluxo 5edatina

Encontra' se em todâ
palte

Uc DN SP n. 67. de 1915
DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

Jaraguá Sta Catarina

E Sallara da Cama Dlsposlo para Tudo

Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não
são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago.Sobrevém apri.
são de ventre. Você sent�-se abatido
e como que envenenado. Tudo é
amargo e a vida é um martú·io.
Uma simples evacuação não toca

rá a causa.Neste caso,asPílulas Carter
são extraordinariamente eficazes.Fa
zem correr esse litro de bilis e você
sente-se disposto para tudo. São sua.:'
ves e, contudo, especialmente indio
cadas para fazer a bilis correr livre
mente. Peça as Pílulas Carter. Não
aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3.00

.,..
�'

CONTRA O IMP_AL_U.Dt$�MO
PILULAS MEDEIROS
Combatem todas as febres palustres. como <ii

.malaria, maleiia. sezão. tremedeiras e

intermitentes.
Confórme noticiamos, a I serranos, cons('�uir�m. por

equipe principal da A. A. varias vezes �ustls�lmos
Brasil, exibiu se do-ningo .aplausos da assistencra

último, frente ao forte qua-
dro do Bandeirantes em BAllE CARNAVALESCO

Dr. "Waldemiro Mazureeben São Bento, sobrepujando Hoje á noite afinal, terá·
o mesmo pela elevada con- lugar nos amplos salões

tagem de 6 a 2. Buhr, o baile á fantasia,
Mesmo em casa alheia, que o Brasil oferece á seus

tendo contra si toda a tor- associados.

Consultorio e residencia: - Rua Mal. Fo.Peixoto, 152 olda, e jogando com falta O sucesso serã complêr
de 3 elementos efetivos, os to, isto não ha duvida ...

[araguaenses, após memo todavia pelo incontido en-

. ravel partida, intlingiram tusiasino reinante, haverá
Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

um sério revés 'ao Bandei- surpresas de todos os qui.
rantes. exercendo por to- Iates, pois com o salão
do transcorrer do prêlio ricamente ormamenfado,
compléto domir:io sôbre o aliás mereceu esta parte 3

seu antagonista. .
especial atenção dos dire

Tenha se em vista que teres do Brasil, os foliões
um empate em São Bento terão ensejo de presenciar
vale por uma vitória, e is- um dos maiores bailes car

ta o prova que ha quatro navalescos dos ultimas tem
anos enfrentando equipes pos. O Jazz Guaraní, con
de renome, o Bandeirantes correrá com o seu quinhão,
não sófre uma derrota tão garantido uma atuação ma

ampla, e si não fosse a e ravilhósa.
xibição do Brasil convincen Por outro lado, os cor-

BRASIL te, pederiamos indicar o dões, fantaslas mais origi
resultado de 6 pontos a 2. nais e- bonitas, e os me

como humilhante para os Ihores interpretes da mu:

serranos,' todavia tal não siea carnavalesca serão
podemos afirmar, porquan/ prerniaods, estimulando as

to os jaraguaenses jogaram sim a boa harmonia e ale:
Um futeból vistoso, com gria dos participantes.
cargas perlgösas no ataque Dizem por ai, que o

e uma defeza
.
soberba na

I
cNiegrolt na bateria cousa

destribuição e firme na guirá o primeiro premio,
-defensiva. Confirmaram en pois aparecerä fantasiado

CADERNETA N. ] 7379 fim o seu prestigio no fu- de «Macieiralt, relembrando
Premios em mercadorias no valor de Cr$ 6:250.00 teból do Estado. os b. ns momentos do do-

foi. con.templada em. mercadorias, .moveis e tecidos no valor Os locais pisaram o gra· mingo anterior. enquanto
de seis mil duzentos e cmcoenta Cruzeiros (Cr$6.250.00) a cader- mado dispostos a defender que o Z�· Jorge o Mahn ..

neta n, 1737� pertenc�nte aos prestamista Godofredo Oross, resí- O nome esportivo de [ara ke, apres�ntarão a fantasia
dentes em RIO do Peixe. .. .. E

• guä, e o fizeram sob todoS mais original <Trem letri-
BONIFICACÚESEMMERCADORIAS,NO VALOR DE Cr$30.00 os pontos de vista, com co-, o caso é que no ta-

13944 -Paula Schmidt, Joinville' brilhantismo, merecendo as blado não tem trilhos. O
12974-Diva de Melo Ouilhon, Florianopolis homr nagens de que foram. Pedro e o Ico virão inte-
3644-Laura Cardoso, [oinvillé I·S B d bl d N
19750-Alécio Pereira, Fpolis.

a vos, tanto em ão ento gran o o oco os " ös

17655-Joaquim de Paulo, Ribeirão Preto como por ocäsião de sua dois sósinho>. O sexo O·

0834-lsberto Leal Meireles, Coqueiros chegada á Jaraguä. posto será, conforme sou-
15997-0snildo José Alano dá Rosa, Laguna Sõbre a atuação da equi- bemos, . representado no
2960-Elpidio Fragoso, Fpolis. .

b d lêit
2254-MVia de "Lourdes Padilha, São Joaquim pe em campo, SI em que gran e p 'ela, por umatur-

7971-Adelaide da Lap a Tomaz, Fpolis, foi desfalcada de l-integran ma especialmente organi-
NO VALOR DE Cr$ 20.00

tes efetivos, só podemos sada para esse fim sobre'
dizer que foi ótima. O trio saindo-se �o bloco eJogo
final formado por Arno, de Bicho».
Heinz e Funce, pisou as Atê á noite..
exibições anteriores, en

quanto que a linhl média, DEPARTAMENTO
integrada por José, A r auri RECREAnvo
e Cabo, confórme declara· O Departamento recrea ..

ção de um paredro do Ban· tivo da A. A. Brasil, avisa,
detrantes, foi uma das mais' que as mesas poderão ser

perfeitas que já se apresen ., adquiridas junto ao sr.Gui
taram em São Bento. O Iherme Schwanke e 'pede"
ataque. tendo Jorge e Lau· se encarecidamente aos: in·
renço Ra ala direita e Lu- teressados, mandar reserva
cindo e Genesio na esquer· las com antecedencia, dad()
da, comandados· pe lo es- que grande parte já se err'

pertissimo CrCÍ, fez uma contram vendidas.
exibição surpreendfnte, I Solicita outrosim aos par'
bombórdeando insisten te

I ticipantes
a presença com

mente o redúto final dos traje original da festa.-
,

...

BANCO INDUSTRIA E·COMERCIO
DE SANTA CATARINA S. A.
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

A.gencia : )ARA.GlJA'
Hua Cei. Emilio J06rdan,115 - Caixa, 10 - End. leleur. IICO

MATRIZ: ITAJAl
Filiais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis; Joinvile, Lages
e Rio de Sul; Agencias em: Jaraguá. Caçador, Creciuma, La
guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes. Rio do Peixe, São Francisco e

Tubarão; Porto União' Sub·Agenci:as em : Indaial Hamonia, São
Joaquim e Tijucas; Escrit01'ios em: ConcÓrdia, Gaspar, Taió e

Telefone, 34 Urussangaj Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto Grande,
Rio Negrfnho e Ararar.guá .

Faz todàs as operações bancarias no Paiz,
como cobranças, descontos e caução de titulas de ex

Adolf HermanD Scbultze portação e outras operações de credito; passes para

F A B R I CA DE M O V E I S
as principais ·praças do paiz, medimte taxas modica�.

. ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
Especialidades em bancos:\esco)ares. A�disposição, sem aviso, com retiradas livres

..

para quaisquer importancias 2 %

Rua Rio Br�nco, 964 Jaraguá Com aviso previa (retiradas diarias até 1.000,00) 3 %

D�positos Populares Limitados (até 10 milcru
zéiro,) d � oositos iniciais a partir de 20 O

sub·sequentes aL partir de 5,00
Prazo fixo de 6 m�ses

Prazo fixo de 1 ena

Artur Mueller, Escrivão e O·
ficial do Registro Civil do 1.
Distrito da Comarca de jara
guá, Estado de Santa Catari
na, Brasil.
faz saber que compareceram
no cartorio exibindo os doeu
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se:

Edital n. 1472
Frederico Birr e Frieda·

Boeder.
Ele, solteiro, brasileiro.

.

lavrador, natural de Blume
nau, domiciliado neste dis
trito e residente em Ribei

'Irão das Pedras, nascido
aos 23 de janeiro de 1918,
sendo filho de Adolf Birr

o.J! de Luiza Dumke Birr.
Ela. solteira, brasileira,

lavradora. natural de [ara
guá, domiciliada neste dis
trito e residente em Rio
da Luz, nascida aos 13 de
Julho de 1919, sendo filha
de Emilio Boeder e de O
filia Siewert Boeder.

Jaraguá. 18-2-43.
Edital n. 1 473

Reinaldo Rau com Ger
da Brietzig

Ele, brasileiro, víuvo, in
dustrial, natur-l de Brus-

que, nascido aos 16 de

•
Novembro de 1891, dorni
ciliado e residente neste

distrito, sendo filho de
Christcvão Rau e de Fran
cisca Kuchenbeck Rau.
Ela, solteira, bras il-ira, 'i

domestica, natural de [oin ,
ville, nascida aos 18 de

Julho de 1917, domiciliada
e residente em joinville,
sendo filha de Paulo Briet
zig e de Alvina Brietzig.
[araguä, 18-2�43.

Edital n. 1474
-, Paulo Hafermann com

Herta Gumz.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu em [ara
guâ em vinte e nove de
setembro de mil novecen

tos e dezoito, sendo filho
de Leopoldo Hafermann e

de Mina Gesner Hafer
mann.
. Ela, brasileira, solteira,
lavradora; nasceu em jara
guâ em 24 de Janeiro de
1923. domiciliada e resi
dente neste distrito em ja
raguà Alto, sendo filha de

IGermano Glimz e de lui-
za Seil Gumz.
Jaraguá, 23 - 2-4).

. E para que cnegne ao conhe
cimento de todos passei o pre
sente edital que será publicado
pela imprensa e em cartorio on·

de será 8fixado durante 15 dh,s,

Si alguem sO\lber de al
gum impedimento, acuse I
os para os fins legais. IArtur Multe?· IIEscrivão e

Oficial do Registro Civil ,__ _

Dr. José Augusto Costa
I·

ADVOGADO

m�������---::-���m

� �Iotario A. Cor�eiro �
III!I Jornais ,_ .Revist;; III1III Proibição.
II F··

· III OS abaixo assinado&, corri a

�
Igur Inos presentel, proibem a passag�m

III· de pessoas estranhas, brm co·

I' mo pescarias e caçadas em

III A GEN C I A : III
suas propriedades, I Has a estra·
da Itapocusinho, por terem re·

III
Rua IS de Novembro N. 341

II
gistrado, entre outros prejuizos,

I roubos de :wes domesticas. Não

III
BANCA: (Junto ao Correio) 1111: se rf'sponsabilisam pelo que po�·

sa acontecer aos transgressores.
(ass.) João Antonio Reck'

III
. J O I N V I L L E III

•

Domingos Reck Junior
II Ervino Vogel
1!14iiiiii;������.!!!!!!!!i�����13 Erico Vogel.

"CL\LCl\DOL
, �rmrmrmriMl1ßrooTl10rllllDWi1Drtmm�

I RODBrlo GrantlDBrg I
� CeI. Emilio Jourdan, 62 '- Telefone, 79�

Lenha picada I
carrada Cr. $ 12,00

�

'1
Lenha para forno, etc. Entrega a domicilio.

H O T· E L
U

J A R A G U Á "
Pedidos á �

Casinha de la. ordem - Cc3mpletos serviços de restaurante - Buns quarto� I CI

Roberto Grandberg �
Preferido pelos srs. vicdantes - Rua Mal, Deodoro - Prop: Ervidà Reinhdd I �ml'l'EnDtmDnQ[tWJnm.lI'.Pß'l'J�' Rua

. ..._' "
,.

.'1'

'.
•

INDUSTRIA DE C/' LÇADOS
GOSCH IRMÄOS S. A.'

'IJL\�L\G UL.\ - fL\NTL\ Cl\TL\R! �!L\
.

• J

...
• De ordem do sr. Coletor faço

. A. mulher evitará dôres publico que no vigente mez de
Fevereiro arrecada-se nesta Co
letoria o imposto acima. relati
vo ao 1. semestre do ano em
curso.

Os-contribuintes 'que deixarem
de efetuar o pagamento no 'pr�.
zo ·marcado. poderão faze·lo no .

mez de março com a multa de
20'1. findo o qual serão extrai·
das as certidões de divida para
ter lugar a cobrança executiva.
Coletoria Estadual de Jaraguá

1. de Fevereiro de 1943.
Heleodoro B o rge�. Escrivão

Medico

•

I

Palace
.

Hotel
de M A R TIN S J A R U O A -

Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos, quartos de apartament.os, com agua
corrente, quente e fria

Elevador - Frigorilico Cosinha de l.a ordem
Salas de amostras para os srs. vmiantes

Automóvel na Estação
C U R I T I B A PARANA'

..

Credito l\lutuo Predial
FUNDADO NO ANO DE 1914

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado
FLORIANOPOLIS

Rua Visconde de Ouro Preto, 13

RESULTADO DO 438-. SORTEIO REALIZA·
DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 1943

6556-Celso Mario Schmidt, Gaspar
9907 -Corina Domingues, Coqueiros
10605--'bel Lenta, Cruzeiro
9636."..H·aroldo O. Ribeiro. PO,nta Grossa.. -

4472-Ademar :Ie Oliveira Goeldner, fpolis.
7615-Mario Clementino D'Acampora
13807-Paulo Norberto Discker de Sá. Lages
15975 - Domingos Adriano da Silva, Sac(\ dos Límões
3430-0sni Leite Garcia. Picadas '

11140 -O&valdo Antunes Correia. Tubarão

NO VALO� DE CI$ 10,00

18L09-Uno Antonio di osa. Coqueiros
7584-0alton N. MarI' IS. Joinville
8174-A'cendino Jose Pereira. São Francisco "'I) Sul
14884-Lavina Joana Caetano, 1mbituba
13724· Maria àa Conceição Margarida, ltacoro'Ji
7951-Ana F.snk. Joinville
2832-Nunila Kriaski. ltaiópolis
15248-Augusto de Matos. Ponta Grossa
10869-lolanda Gallotti. Itajaí
14135-Jc:.ão Gonzaga. Fpolis

ISENÇÚES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS

17770-Flavio C. Vilein. São Francisco do Sul
6735-José Camilo da Silva. Fpolis.
1058-Manoel João d� Silva. Rio Vermelho
3263 -Uerm\lno Laughamer. Hansa Humboldt
7922-Dulce Silva. João Pessôa·

.

1268 -Maria Bernadete Godinho. Trindade
2783-Evarista Maria Madalena. Sorocaba
15328-Mílton Freihs. Fpolis.
15362-J' P. Coqueiros

,. 6290-Capela Nossa Senhora dos Remedios, Ratones

Florianopolis 18 de Fevereiro de 1943·

VISTO:
-

João Pedro de Oliveira Car.valho,
Fiscal do Governo Federal

Proprietarios: J. MOREIRA Bt elA.

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio : Av. Getulio Vargas, 160

Residencia: Mal Deodoro da Fonseca, 814

4 %

50/0
60/0

Os juros são ptgos ou capita·li�ados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA
H O R Á R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabado<;: Das 9 ás 11.00.

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na

·Fartnacia Nova
de ROBERTO M: HORST

que dispõe de maior sortimento na praça e oferece
seus artigos á preços vantajosos.

�areçha Deodoro, 30
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ppeçosde

o Coordenador da Mo 36, vendendo qualquer
bilização Económica fez mercadoria de p o i s de Ano XXIV

destribuir á imprensa 8 1 42 por preço supe

por intermedio da Agen- rior ao' de 17 1·42 de

cia Nacional. o seguinte verá devolver ao com- Tenente Aviador
comunicado:

. prador a diferença. inde-

«Tendo chegado a.i.co vidarnente cobrada. Eu-enio Müller
nbecimento deste

.

setor i e) -.A fiscalização do .,

que alguns comerciantes cumprimento das deter' I Segundo' estamos In

tem procurado dar in- rninações constantes da formados, deverá regres.

. terpretação diversa do ta- Portaria n. 36 será feita s�r ao pais por estes

xativamente expresso na de acordo com' o esta dlas, da AAmeric8 do. Nor-

P
. 3 b I' t Portari te, onde fora apertelçoar

ortaria n. 36 de 8·1·4 e ecimen o na or ana
se em mecanlca avíato

do sr . Coordenador da n. 40 d , 19-1-43 ria o tenente .avíador

Mobilização Economica, Eugenio Muelle r, filho

o Assistente Respensa-

�
do snr.•José Marcelino

veldo Setor Preços es' Alva ro I Mu�ller, ha muil�s anos

clarec + Bata lha
restdeute nesta cidade.

e + O jovem aviador tem

.

a) - Qualqu�r que se- conseguido subir, na car-

ja a mercadoria, o pre
MEDICO retra que abraçou, á cus

ço maximo permitido a CIRURGIA, PARTOS, MQ- ta dR sua propría von ta

partir de 8 1· 43 e o LESTlAS DE SENHORAS E de. E' a-ssim, um exem-

CRIANÇAS

preço que vigorava no

dia 1" 12 42 .. Essa deter,

rninação abrange quais
quer mercadorias não in
cluidas nas tabelas apro-

. vadas, tais como rnaté
ria� primas, generos ali
mentidos, produtos ma-

nuíaturados e inclusive _

artigos de importação.
b)�Nos preços ma·

ximos permissiveis se

consideram mantidas .as

mesmas condições de
venda, descontos ou bo
nificações que vigoraram
em 1·1242.

c) - Qualquer ei�vaç�o
de preço que se torne
jmprescindivel deverá ser

efetuada sómente apàs �
.sua aprovação pelo Coor
dedador da Mobilização
Ecoilomica.
dj - Se algum nego·

ciante houver infrihgido
os termos .da Portaria n.

'CLUBE AIMORE'

o Diretoria do Clube
Aim�ré tem o praser de
cO.pvldar os Snrs. Sócios'
e Ex�as. famílias para
os segUintes festejos:
Março .6 - Grande

baile carnavalesco.
Março 7 - Baile in

fantil de carnaval afere.
cido aos filhos dos snrs.

socios, com inicb as 14
horas, seguido de sarau.

MarQ+> 9 - Sarau ofe
recido aos sms. sacias,
pela Diretoria.
A Diretoria faz ciente

aos snrs. socios, que de
acordo com o deliberado
em Assemblea Geral, não
haverá convites individu
aes.

.A reserva de mesas

poderá ser feita pelos
interessados com o snr.

Tesoureiro José t::stevam
de Arruda, ,ao preço de
Cr.$ 10,00.

INGRESSO :-E' exi

gido a a·presentação do
ultimo taBio de mensali-
dadés.

(

Assinaturás do

CORREIO DO POVO

Anual :' er. $ 20,06
Pagamento adiantado

Ediçô» de hoje:
6 paginas

Sábado, 27 de fevereiro de J 943 S Catarina N.' 1.163
[araguá'

"

I

Pr�miado em "Correio"
concurso· ,

Cor:-v�rsa de .Café

Social
No concurso de mono

grafias organisado pelo Ins

plo de tenacldade Re· tituto Historico e Osogra Sempre ha alguma cousa que se aproveite, ou que apro-

d d fico" do Rio fci premiada veite, nas conversas de cate, A's vezes, de u'a mesa para outra,

greSf.aD O agora o e� .

beL' _

.
_

salta um dito, aparentemente intencionä, uma ãnedota, um pai-

trangelro, �om cODhf�CI- a o r& ages a_ prl� pite, .. e e só observar. Quanta causa vem a lume n'uma con-

mentes solidos mercê de ceza da ser�a'; da �utona ve1·sa de cafe ! O cafésinho toeorece o bate-papo, - formula

um estudo espE'cialisado

I
de;> enzenheifo �atarm!nse nova do ca�aco antigo. -

.

f 't d t
. " VIctor Pelusó filho.

I
O cate e burçuez Custa pouco e estimula os estomagos

el O por .

e ermlD8çl:lo
�

/ frios onde as novidades, em geral, não fazem ninho. E e uma

do governo federal. Eu delicia ouvir a última do dia, quasi sempre atribuida ao radio;

genio Mueller poderá "A N 't- ."
- u;n p�atinho preparado na ocasião como num restaurant

selo de sua elas. O ICla servido a la carie..

ser no O cavaco antigo. que hoje é bate-papo, não deixava de

sel um orgulho paraßan . ser interessante: - por ele ninguem dava o cavaco! Ouvia-se

ta CatarIDa e especlal- fez anos dia 24, a nos uma piada,' de proposito velado. com 1'efJide ou não, - e a cou-

mente para [eraguä, ter- sa colega cA Noticia», de sa passava entre um ca(é e um. cigarro. Só ficava em u�t ou

ra
.
que o vio nascer. [oinville, que tem em Au- outro. ouv-;nte. a obs_erva�ao cOlhIda.. .

.

Hoie amda e aSSIm, Sempre foi asstm ..

_Ao �oç08vla.dur e 80S rino Soares o seu orienta As conver,q.QS de cate sempre tiveram o seu logar. E' gos-
.

seus dignos paIS, a8 nos dor, \ •
toso como qué um cafésinko e âepoie.; um bom cigarro�

88S felicitações.. • A Noticia» é um orgão GIL VAZ

simpatlco e noticioso, cu

ja atuação na -imprensa do ANIVERSARIOS

�'_"' "' IIIIioI!"'!""!"' '; Estado, mercê de suas edi- - Fez ano!' dia 22 o

ções bem feitas e oportu sr. Walter Her tel, estabele

nas, é de sobra conhecida eido com ourivisarla e re

dentro e fàra .de nossas lojoaria nesta cidadf'.·
f! onteir as. - Dia 23 completou rnais ]
Pelo transcurso de mais um aniversario a senhora

um ano de existencia, Ia- Amanda Doubrawa, espo
zemos lhe daqui os nos sa dc sr. Waldemar Dou
sos constantes votos de brawa, cornercimte.
mais francos triumfos. - Completou mais um

-
. �

E DÁ-ME, Ginasio Pailllienon. Paranaense B "1
.

r

f:
. �Ii�nr�e ;�!�t��ci��if� ;��

rnA�""A9� (sob,. insP'�o federal perm.nenle j aI e a antazla merci��e:ia di. 24, fez ,nos
• C

a sra. Etelca R Wolf, es-

Diretor.: Dr. Luiz Anibal alderari. Hoje, no salão Buhr, a posa do sr..Eugenio Wolf.

Rua Com. Araujo n 176'� CURITIBA - Paraná «Associação Atletica Brasil', - Dia 25 transcorreu a

, Estão em pleno funcionamento as aulas de abre a estação carnavalesca data' nafalicia do jovem

admissão á h. serie do. Curso Fundamental deste ano com .; um baile ã Otacilio, filho do sr. Her-

Nos mezes de _ Dezembro e Janeiro ad aulas deste
fantazia que promete o me milio Ramos, funcionario

Ihor sucesso, dado a ani ferro�iario.
curso são ORATlJltAS.• E mação que reina -entre os ..::... Tambem dia 25 fez

Faculdade de C::omerci-a do Parané seus associados. anos o sr. Romano Moretli.

Gratos pelo convite com - Bontem t·ranscorreu a

que fomos lembrades... d'ata aniversaria do sr. João
Marcatto, conhecido indus
trial.

I �.
Hoje taz anos a se

DnBD '10 nhorita E!na Stahl, filha do

lJ

I ��r. MartIm Stahl, com!!r·

Em'a tarde de 24 do
•.unte ..

corrente houve um .co NOIVADOS
meço de iDce�dio n08 Ccntratou casamento, em
arm8zens da. firma En- União da Vitoria, com a

genho Rau Limitada, á graciosa senhorita Alice VIAJANTES
rU8 Domingos da Nov8, ManfrQni, da elita local, fi
que nBo leve maiores lha do sr. Francisco Man'

con8equ�nci88 devido á froni. o ilustre medico dr.
pront8 mtervençBo dos Sadalla .Amin,· com consul.
empra'gados e outraspes- torio na cidade de Porto
s.oas que acudiram. União.

DOENÇAS I!')ITERNAS E
TROPILA IS - ÓOENÇAS DA
PELE - TRABALHA DIA
RIAMENTE 1\0 HOSPITAL

SÃ...O JOSÉ
ATENDE CHAMADOS A

QUALQUER HORA

Rua Preso E. Pessoa. 206,

Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,
_

naris e garganta.

Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fone, 334. jOINVIL LE

Brietzig - Rau
/ .

Terá lagar na proxima
quinta·feira, dia 4 de março,
em Joinville, o enlace ma
trimonial da gentil senha·
rita Gerda Brietzig, filha
do sr. Paulo Briatzig, com
o sr. Reinaldo RlIU, cava

lheiro muito conhecido e

estimado entre nós. bato
civil e religioso, será tes
temunhado ptlos 'srs. JoJeo
poldo Behnke, socio da fir
ma H. Jordan S. A, e se

nhora. e snr. Walter Briet

zig, eng' nhein -arquitéto.

(ESCOLA REMINGTON)
fiscalisada pelo Governo federal -

CURSOS: Propedeutico, Perito Conta�or e Au

xiliar de comércio. - Internato e Externato.

�
•.

FARMÀciA-·1GUASSU'
.

Joinvile -

-

.Rua 15 de Nov.468

Especíalidades farmaceuticas nacionais e extrangeiras
- Perfumarias - Homeopatia

Propriedade e direção tecnica : elarirido T.·Morais

Anunciem nesta folha

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes
•. CLINICA ESPECIALISApA I

-)j'R�SAÖAl�(A
._.

AMIN
�_"--'

J

Consultas em PORTO UNIÃO

Dê-lholl des
de pequenos,
para que os

seus .dentes
. cresçam lindos .

e sãos, e.cuando
grandes lho
agradecerão.
Limpa, re- lF"I.-.....
fresca a dá
esplendor.

- De passágfm por es·
ta cidade, tivemos ocasião
de abraçar esta 'semana,'o
�r. Guilherme Urban, dire
tor-presidente da impor.
tante firma joinvillense Gui'
ll'íerme Urban S. A,Enlaces

Stahl - MúelJer
Realiza se hoje o enlflce

matr-imonial da senhorita
Lilly Stahl. filha do snr.

Martim Stahl, comerciante,
com '0 jo�em Arno Muel

ler, profissional. Ser ão pa
ranimfos, no áto civil, o

sr. Honorato Tomelin, nos
so direto". e senhora, sm.

Horacio Rubini e .senhora.
Na· cerimania rtligiosa, se·

ntlOrita Ema Stahl e sr. Al
fredo Schneider, sm, Leo
poldo Stahl e senhorita
Gertrudes Karsten.

NASCIMENTOS

Encontra se em festa o

ar do sr. Augusto Tome
in e de sua esposa, ,

com

o na�cimento de mais um

herdeiro
.

- Viajou honlem_ para
São Paulo e Rio de Janei
ro, a passeio. o sr. Carlos
Hass, do nosso comercio.

- Tivemos quarta féira
a visita do sr. capitão Her
mogenes Reis, gerente de
cA Noticia', .de Joinville.

- Encontra se entre nós,
acompanhado de sua sé

nhora, o dr. Lucas Bhe

ring, desembargador da nos
sa alta Corte de Justiça.

- Deu nos o prazer de'
sua visita, esta semana, o

sr. f. Paula Argolo, ins
petor da conceituada em

preza cA Noite' e da Ra
dio Ndcional do ,Brasil.
- Regressou de sua via

gern ao Rio de Janeiro, a

c.::.mpanhado de sua espo
sa, o snr. Mario Tavares,
tabelião de notas da co

marca,
- Seguio hontem para

a capital paulista, o snr.

Abram Erprztajm, inspetor'
da Comp. Nacional de In
dustria Pesada.

I .

- Afim de fazer um car·

I so de especialisação seguia
. para Juiz de fora o snr.

Hobbes de Albuquerque.

Atenção! LOTHAR SONN�NHOHL+ Atenção!

C::oQlunica aos seus presados amigos .
e fregueses� CJue transferiu seu estabeleci ..

mento comercial par'a a rua Mal. Deodoro n. 84, (predio. Htlario ..
Piazera )._

.

BICICLETA� · ·Peças, 8 acessorios «».RADIOS «»

M A T E R 1 -A L E L· E T R ,I C.O

Oficina mecanica P, enncertos
..E M . G E R A L

. Fazendas, Roupas feitas, Capas, Camisas e muitos outros artigos.
.

�

Visitar a cas� L. Sonnenhohl e saber empregar· bem .

., seu dinheiro
I

-

O SABÃO

'�·Vi rgem
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Esp ECIAllDADEda €IA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE (Marca. registrada)

TO�NA A ROUPA BRANQUISSIMA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


