
Rio (A. N.) - O Presi- milhões de cruzeiro- ao

dente da Republica assinou I Ministetio da Aeroná�lica
decreto que orçi c rn 600 30 milhões, ao Ministerio
milhões de cruzeirps a des da Agricultura 25 milhões:
pesa do pl�no especial de RO Ministr:rio da Educaçã;
obras publicas e do apar 20 milhões: ao Ministerio
tarncnto da defesa nacional. da Fazenda 215- milhões;

Pelo mesmo decreto foi ao Ministrr io da Guerra
aberto o crédito especial 50 milhões' ; oMinisterio
da mesma irrrportancia pa da justiça 10 milhões; a:-.

ra a execução _daquele pIa M.if.li�terio d3 Visção 120
no, no exercicro de 1943. milhões: �6 Ministeno da

Esse crédito foi assim Marinha 50 milhões' á Si
distribuído: ao Conselho derurgia Nacional 65 mi
Nacional do Petroleo 15 Ibões.
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e o Uruguai' Notas policiaisContinua Mauáo

Aquisição
,

' ,

de O"rigações de Gu e r r a

aV�Dço russo
Feliz ou infelizmente só' financeiro, quer no campo

Moscou, . 3 (U P.) - são reconhecidos os rnert I económico, desenvolvendo

Um comunicado especial tos dos grandes homens
I
a industria pastoril e sala

acaba de anunciar a cap
depois de sua morte, Infe deriI. docas e portos, tran-

• lizrnerrte porque sempre I sportes ferroviarios e urba

O Presidente da Re- as isenções previstas nos
tura de Rzhev e de Le- nos agradam as manifes-I nos Sua contribuição ao

--o

oublica, assinou decreto decretos anteriores, A are- u�sky. Os �Iemãs jà ha t�ções de gratidão p.or ser �rogresso uruguai� foi ines Colégios seéunda ..

lei estabelecendo nOVàS I cadação será feita or
viam anunciado a eva- ylços prestados. Fel�zme?te' tl��vel Reconh�cldos .seus rios que pGderio

normas sobre o recolhi. meio dosr.lo adesivo Fm. cuação dessa irnpcrtan-] porque a consagraçao pos- rneritos no Brasil, hoje ,
o
f

.

tissima posição avan d t�m� .se �eveste de. n:ai?r Vis�J.nde je Mauá go::a do
,

unclonar em

mento eornpulsorio para presse pela Casa da .

ça ,a significação por fugir as respeito e da veneraçao de S. Catarina
• a aquisição das obriga- Moeda especialmente pa-

dos nazistas na frente intenções subarternas. todos os brasileiros. Agora, I
-

ções de guerra pelos se ra esse fim. central. Com Irineu Evangelista o Urugnai, pais que tem Encerrou se no dia 28

/

gur adas dos Institutos e

' de .Sousa, o Visconde�aucÍ!

I
c0!10sco origem comun, de- de fevereiro, no Ministerio

C
.

d A
assim aconteceu: nao fOI seja homenagear seu gran- da Educação, o exame dos

aixas e posentadoria Doeumente interessante compreendido por seu tem processos relativos<á .auto

e Pensões. De acordo po, _mas teve a Suprema, , rização dos estabelecirnen-

com esse ato, os reco - A?a�xo publicamos uma Renaux, com vinte cinco gloria de receber a cansa I "Vida Domestica" tos de ensino que no ano

lhirnentos deverão ser fei- .C�lhdao pela qual", vê-se anos de idade, filho legiti gr�ção 'dos que vieram d� i
' de 1943 po.derão !uncionar

" que o operoso Sr . ..:x>nsul mo de Luiz Renaux e de pois Esse avançado espt 01 s dos

tos a partir de Julho do Carlos Renaux, ]'a' no ano
'

'. A' revista •Vida Domestica» como c egio equipara .

Sophia Renaux, de religião rito. nacido no Rio Grande rnagazine do lar e da 'mulher, Para o Estado de Santa

corrente ano, correspon de 1887 era cidadão brasí- Evangelica, casado com do Sul. na metade do se- comple!ou. a 1: de Março, o s.eu Catarina e a seguinte a re

dendo aos descontos efe- leiro.
,

Selma Wagner; natural de culo passado iluminou com 23. aniversärio =. fun_daçao. lação dos colégios federais

t ad I
-.

I Chegado ao Brasil
.

AI h d
. d d

Trata-se de uma publicação .que .

.

.

ua
-

os. - nos sa anos re a· , am- eman a, sen o sua rnu seu genro empreen e or os entrou nos hábitos familiares equiparados e reconheci

tivos ao mesmo mês. 'O da muito jovem: o Sr. Con Iher brasileira, natural des cenaríos economicos do do Brasil sendo dificil encon- dos : Colégio Catarinense,

d f d 3 I
. .

sul Renaux, quis ser logo ta Província. tambem da Brasil e do Uruguai. Foi o trar localidade, por mais obs- Florianopolis; Colégio Bom

�s;on,o e o o
.

mCI· cidadão do Brasil, ao qU31 religião Evange lica, . tendo .propulsor das mais arro cura e longinqua, que desconhe- Jesus, Joinville; Colégio
dirä sobre o salario de tem prestado assinalados du s filh d

.,

d
...

ti C ça o seu nome S tAt
.

BI
'

t ib
.

. � I as, sen o. a pn- ja as trncia Ivas. ompre: Otimamente impressa, rnaté- an,o, n ?ntO, umenau e

con rI U1ção, ressalvadas ser\1f(;OS, tendo, ainda, edu· melr� de nome Sop�la, com ew!eu como mnguem do ria rigorosamente escoimada ColegJO DIOcesano, Lages.
• cada os seus estimados fi· dewtto mezes de Idade, a seu tempo o valor funda de quaisquer assuntos que meso

.

lhas num regimen de ar· segunda de nome' Maria, mental do progresso eco mo de'lev�, firam a moral .Vi· ---------

dem e de trabalho fecundo. com ciuco mez es de ida- nomko na formação das II da Dom.estIca" ,alcanço� �ma
-

E' C t'd'
-

G
. -...

- prosperidade digna de admtra- P dIS a er I ao: ermano de, e reSidente nesta Vila naclonaltdades tartes Sua ção, Cem esses recursos. suas er as aereas
Schatfer, escrivão de paz Do que para constar man atividade não se limitou 'ás edições, C1mo a comemorativa

Rio. - De acordo com
e oficial do Registro Civil dou o Juiz lavrar este ter fronteiras da patria esten, d_? auspic!os.o acontecimento, do Eixo Da

.

t
-

d
.

L e Especial da Comarca de -

.

d E t dO' t I sao luxuoslsslmas. 'T
--

a orlen açao o major an
mo gue a3�ma c0f!1 � na eu-se ao. s a o nen � _Oigmi de referência. na edi· _ UDISla

dry Sales e a rx mplo jo Brusque, E!:!tado de Santa turaflzado. Eu, jose Vlcen· do UruguaI a sua energia ção aludida, é a parte de mo-
.

que já foi orgi>nizado pelos Catarina, na forma da Lei, te Haendchen, escrivão in creadora, quer 'no mundo das, com figurinos coloridos. I Quartel General Aliado

festejos de Natal e Ano etc. terino que o escrevi. Assig)
na Africa· do Norte, 2 -

Novo, O Departamento dos C.ertifico que por me ser Guilherme FeHppe Krkger, S
,.

edil-.
_ I

1 Segundo dados oficiais pu

Correios e Telegrafas en- ,pedido vc!lbal�ente. que Carlos Renaux. Era o que· era Cl' ICIO .alS, a. to _, __a_�blicados llnte-onte11J. as for.

cetou hoje, nas agencias e revend.o o ArqUIVO �e meu se continha em o dito li- ças aereas anglo norte ame

sucursais, a venda de no Cartorto, nele. no ltvro n

I
vro e folhas do qual bem America do Sul ricanas destruiram até aga

nas formulas te legraficas
2 de Ter,!,os �e jur�mento� e fielmente extrai a presen-

ra, na eampanha da Tuni-

sedais para felicitações de para NaCIonahsação a fls. te certidão. Eu Germano A séde do Banco do Estado, em São Paulo sia, 669 aviões inimigos.

pnivérsario.
4 e V., encontrei o termo Schaefer, e�crivão o datilo perdendo 286,

A", 'repartições postais do t�or ,seguinte: grafei e assino em publico São Paulo - já está t-cuidos, totalic;ando 3� pa,

terão á, disposição do pu-
Termo de Juramento e e raso. Dou fé. concluidq a construção do vimentos

blico varias frazet:. a esco declöração que fez Carlos
'

16,0 andar do edifício mais Setenta mil sacas de ci

lher. O custo da formula Renaux. Brusque, 22 de fevereiro
d 1943 alto da America do Sul, na menta, 2 milhões de tijolos,

é de um cruzeiro pala o Aos, doi5t dias do mez OeescrivÍi:o G�rmano Scha� avenida São João, nesta 20 mil metros cubicos de

telegrama urb:mo. não im- de Abril, do ano de mil capital, defronte �ao predio areia, 40 mil metros cubi-

portando o numero de pa oitocentos e oitenta e sete
fer,

Martinelli" eo qual será cos de pedra e 400 mil me

lavras do 'texto escolhido. nesta Vila de São Luiz, no instalado o Banco 'do Es- t.ros de ferro etaboas ' fo

Dentro em breve tambem Paço da Camara Municipal, ' tado. ram empregados até agora

sflrão oferecidas ao publi- presf'nte o primeiro Juiz Lançado ao mar, nesse novo aranha ceu pau-

c;.p' formulas sociais para de Paz, O cidadão Guilher- Com apen'as 16 pêvimen· lista.

casamentos, batizados e me Filippe Krieger, comigo na Suecia, o tos, o edifício
_
atingiu a

al-/
O Banco do Estado ocu

telegramas de condolencilts. fscrivão de seu cargo abai- I tura do Martinelli. Maís 16 pará 10 'pavimentos do e-

xo nomeado, presente Car- I andares serão' ainda cons- dificio.

los Renaux, pelo mesmo "Brazilia" I
Juiz lhe foi deferido o Ju '

----__.;..-----------

ramenlo aos Sanlos E.an Em presença do minislro

II :' f I I
.

tgelhos, em que paz sua !Jrasileiro em Stockslmo,sr.
-

-

I C I (II �un'D I (I',mão dit'eita e prometeu Sebastiãó Sa11'lpaio,'foi lan· ,." ti
I ti

respeitar e' defender as leis çado ao mar, o novo vapor

BrasiItiras, ser a elas obe- cBrazilia», de 7 430 tone

da Delegacia Au.. diente e cumprir com to ,Iadas, da Linha Johson. A I

dos os deveres que as leis filha do ministro brasileiro Ixiliar de Policia impõem como Cidadão Bra· , senhorita Licette. batizou o

sileiro Naturalisada, por navio Durante o almoço'
A delegacia auxiliar carta de tres de Março do oferecido pela: çliretoria da

de policia de Jaraguá, á mez proximo passado, con· Linha Johnson, apresiden'
cedida pelo Excelentissimo te dessas empresas e o sr.

vista da determinaça:o da Senha Doutor Francisco Sebastiã(\ Sampaio pronun

Delegacia Regional em José da Rocha, Presidente Ciaram discursos com fieS,

)oinville, leva ao conhe- desta Provincia; em segui· peito ás relações comerciais

cimento de quem inte- da passou o Naturalizado sueco brasileiras, mantidas

a fazer as declarações, se [I apesar da guerra, atraves
ressar possa, que l par' guintes: Chamar se �arlos do porto de Goterburgo,
lir de hoje e dUfimte os

dias de carnaval, neo

nhum sudito dos paizes
do eixo poderá sair em

publico.
Não é permitido o u·

so de mascaras e ca

raterisações que dificul-
tem a identificaç:io das Londres, 3' (u. P.) -' ante-ontem da Raf re,

.

pessoas por pärté da Novos detalhes sobre o vestiu sua ação com-cer'

policia, assim como é sensacional bombardeio ta ironia escolhendo jus- os norte-americanos de

proíbido o uso de lan- empreendido pelos a, tamente o dia da Luft· rcovardes». Covardes

ça·perfume' em recintos parelhos da Raf contra waffe (I, de março) o porque bÇ)mbardeiam. a

fechados, durante o pe· Berlim na noite de ante- qual é muito comemera· AlelT'anha de bases pro·

riodo supra-referido, ontem declaram que as I d� na Alemanha. ximas, quando o Reich

Os ba�l"es publicas ch�mas na capital do ' não pode fazer ames·

continuam, proíbidos. Reich' eram tão formi '�: York, 3 (U. P.) - mo contra as costás dos

Serão � detidas e pro· daveis que em Bremen Depcis de esgotar to' Estados Unidos,

cessadas):js 'pessoas que e. Hanover se podiam dos os recursos da sua O locutor de Berlim,

infringiretit�bis determi, ver os incendios ateados propaganda, os nazistas porém acompanhou as Lôndres, 4 �U. P.)

nações. ,," -

':
na mesma. Enormes Iin· que arrazaram Varsov-ia S!laS queixas de uma a· Hamburgo, o grande

Jaraguâ, ,6 d: março guas de fogo se erguiam e outras cidaçies indefe· meaça do estilo de Gce· -porto do noroeste -da

de 1943. para o �éu. O ataque de sas, insistem em chamar ring, di�endo : «Não de· Alemanha, voltou a St!r

Foi remetido ao Juizo de
Direito da Comarca o in
querilo em que são indi
ciados Ertco' Hoffmann e

outros, acusados do crime
de furto e Ialsa identida
de.

Os dois amigos do
alheio andavam pelo inte
I ior do municipio, vender:'
do aos colonos ferragens
e utensílios de lavoura, por
preços tais, que a compra
redundava em ótimo nego
cio, mas - sómente para
os meliantes. que assim
conseguiam quantias «po"
conta» de fornecimentos
que nunca pensevam efs
tuar.

de benfeitor e amigo, er

guendo em Montevideo um

monumento ao grande vul

to do continente

'I'arnbern foi enviado ao

mesmo Juizo o inquerito
sobre G suicidio de Manoel
Marques, o inditoso funcio·
nario ferroviario. Manoel,
que apenas contava 19 mos,
era co autor de furtos de
mercadorias e objetos de
passagfiros, ultimamente reJ

gistrados na estação desh
cidade. Descobertos os 'au'

tores, Marquts, em séu
dormitaria, que ficava pro'
ximo á estação. tomou for'
te dose de formicida, vin
do a falec�r in�tantes de
pois.
Isso ocorreu' á 12 do

mez pp. _

Formulas tel�lra ..

ficas sociais

Está em vias de conclu •

são o inquerito instaurado
sobre o principio de incen·
dia verificado num dos ar

ma�ens da firma Engenho
Rau Ltda .•

·

onde foram da·
nificados 46 fardos de aI·
godão em rama.

O facto ocorreu no dia
24 de fevereiro, tendo os

danos sido avaliados em

Cr,� 26000,00,
.

T�inta esqueletos
dentro do cru ..

zador
Nova York -' A emis

sora de Madrid disse que
foi levantado do fundo do
mar o cruzador espanhol
cD Jaime II., que afundá
ra durante a guerra civil.
No seu bojo foram encon

trados trinta esquel.etos

Foi aberto inquerito pa'
ra apurar a responsabilida"
de de Abrão Epsteiij e ou�

tros por acto i1icito prati·'
cada nas vendas de ações,
cnegocio· ultimamente tão
falado na imprensa, e cu·

jas vendedores Lem invadido
as zonas coloniais do nos·

\)0 Estado,NOTA
FAB--

cooperaçao Falou alemão, italiano ou

japanes, andou armado,
pescou ou dançou sem li
cença do Dr. Delt'gado
Auxiliar de Policia, vai pa
ra a cádeia.
O dr. Arlindo Godoy,

digno delegado auxiliar,
acaba de encetar, no inte'
rior do municipio, por in
termedia dos inspetoreS'
de quarteirões, uma severa

campanha contra os que
desobedecem as leis e de·
terminações sobre uso de
idiomas proibidos, <.rmas,
pescarias e bailes clandes
tinos. Todo aquele que for
apanhado infringindo es·

sas proibições vai para a

cadeia. Tambem sobr!:! a

vadiagem e estorvo do so·

cego publico a noite está
sendo tomada uma medida
identica.

lações exclusivamente
brasileiras que ?poiam

màquinas fornecidas de a' esquadra norte ameri·

acordo com o sistema cana em sua. luta para
de emprestimos e arren- proteger as rotas mariti

damentos, bem como mas contra -os submari

embarcações com tripu : nos do «eixo».

Washington, 3 (U p.J
- Falando hoje no Se
nado, 0-, secretario da

Marinha, Frank Knox,
declarou que na zona do
Atlantico Sul os pilotos
brasileiros opéram com

Berlim e Hamourgo so� intenso bomoaroeio na Rar
vem os norte< america! violentamente b::,mbar·

nos esquecer' que a a deado durante a noite de

viação progride dia a dia. ontem pelas Reais For

E assim, Nova York e ças Aereas. O ataque foi

seus colossais arranha, realizado por mais de

ceus, Boston a Washin· cem bombardeiros pesa·

ton, tambem poderão dos que_ lançaram con' Londres, 3 (U. P.) -

s'entir " peso das bom· tra Hamburgo bombas A radio de Berlim infor

bas alemães, dentro de de uma e duas tonela· ma que o numero de

alguns meses». das. Grandes partes da' mortes na capital alemã,
zona do porto' ficaram em cIJnsequencia do ter�
convertidas em ruinas, rivel bombardeio da Raf,
irrompendo intensos in· se eleva a 191. Acres·'
cenriios em qua�i todos centou que ha 270 fe'
os pontos da cidàde�

,

tidos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pagina 2 Ccrreio do Povo Sábado. G de Março de j 943

����========-

�-------==================-====�==��==�--��==�======�===--=�-==============--�-===��������====�

Emprsza oa TraUE�OrIHS Fran·
zol SjA'-Jaraguá .

PASSIV'Ü

350 OUO,OO
1,631,30

29 l49.00

AVISO

.

/ -

Atenção! LOTHAR SONNENHOHL
Atenção!

Comunica aos seus presados amigos e fregueses que transferiu seu estabeleci

mento' comercial para a rua Mal. Deodo�o n. 84, (predio Hilario ,Pi�zera).
BALANÇO GERAL_do' ATIVO E PASSIVO

em 31 de Dezembro .de 1942,

A T I V O BIGIGLETAS · P_e�as B aCBssoriüs «» RADIOS «)} Oficina illscanÍca P, concertos
M A,-T E R I A L E L E T R I C o E M G E R A L

IMOBILISADO
Im veis I.:__ 20000,00
Seção Despachos 30.000,00
Mov..'is e Utensilío s 6690,00
Ins ta Iação Oficina 12.405,00
Veiculas 2�4 800,00

Peças e Acessarias 31 499.40 355.394.40

DISPONIVEL
Caixa 721,00

EXIGIVEL
Oficina Mechanica 2LO 10

Agpncias 14 892,50 -

Contas Devedoras 69.024.50 84127,10

VALORES PENDENTES
Saldo 4332,50

DE COMPENSAÇÃO
20.000,00Ações em Caução

c.s 464 575,00

Fazendas, _Roupas feitas, Capas,
Visít�r a Casa L .. Sonnenhohl

Camisas e muitos outros artigos.·
e saber empregar bem o seu dinheiro

�-���,���..

�----�-��������--��

DESPERTE I BILIS
DO SEU FíGaDO Registro CiVil{

. �rtur Muel'.er, Escrivão e O· �ee-HEN"'0E Saltarä da Çama Disposto para Tudo ficia l do Registro CivIl do 1. '{ t.l\ _

I I

Seu flgado -deve produzir diaria- -Distrito da Comarca de Jara- DE fRamente um litro de bilis. Se a bilis não g'Já. Est�do de Santa Caí s ri t\el 'te
corre livremente, os alimentos não ria, Brasil, �'L. ,.,.:::J
são digeridos e apodrecem. Os gases faz saber que compareceram
incham óestômago.Sobrevém a pri- no cãrtorio exibindo os docu-. i'J
são de ventre. Você sente-se abatido m�t' s exigidos pela le i afim .-., \':J.
e como que envenenado. Tudo é de se habil.itarem para casar-se: (,O í,)lí{�';J:' _

amargo e a vida é um martírio. E nttd r, 1c,l75 (1001 dd

Uma simples evacuação não toca- Arthur Kuester e Guilhermi-
.

�
ráac;ausa.Nestecaso,asPllulasCarter na Tecla Piske.
são extraordinariarnente eficazes.Fa- Ele, brasileiro, solteiro. lavra
zem correr esse litro de bilis e você dor, nasceu em Jaraguá. em
sente-se disposto para tudo. São sua- vinte e um' de abril de mil no
ves e, contudo, especialmente indi- vecentos e vinte e dois, domi
cadas para fazer a bilis correr livre- ciliado e residente neste distri
mente. Peça as Pílulas Carter. Não to em Rio de Luz, ser.do filho

.

_

aceite outro produto. Preço: er. $ 3.00 de Alberto Knester e de Martha
Doege Kuester,

-

Ela', brasileira, solteira lavra.
dera, nasceu em jaraguá, em,
dezenove de novembro de mil
novecentos e vinte .e quatro,
domiciliada e residentete neste

distrito, digo, distrito em Rio
da Luz, sendo fifha de Henrique

Um valioso d�e�:�:pesôr�s� os'efelto! Piske e Joana Piske. , Tendo em vista as�detEr'
Jaraguá,.24-2-43._ . -

d D'
-

d
Não há melao: comprcvacão da' efl. rnmsçoes ii vis ao e

cäcía de um n.eo.caur-nto. do que "3 Edital n. 1476 Estatística Industrial, tor
próprias opiuíões dos que já o. US�'·,"n. Victor Maas e Erna Kuester nando oúblico, para o co-
E assim ZÖIJ}O a dectan.cüo acima. do

EI d T F I S A
sr. c. C. M�, do Hio, são ;r""ll(,[,'" '" Ele, brasileiro, solteivo, pe- nh. cimentos dos interes-

Elmprez:a e raDsportes reDze • . W,Ur::,s' söbse l\ "\'"0 p',à,', r,';:" ilo dreiro, nasceu em este dístrito
.

. Xurnj!e 'ross no trutumono das os-es, em tres de fevereiro de mil no- sadcs a fim de aguardarem
/

Jara.uá ·_sripes. reslrtados, bronquítes e, coquolu-
• •

., chev po!s u Xarope Tuss é composto Jé vecentos e dezeseis dorn'cilíado os respe tivos avrsos para
•

elemcu-us do _aç;;o' conjunta' 'Sol,"" us e resídente neste distrito, digo, recébe em os boletins e fi
DEMONSTRAÇÃO DA' CONTA DE LUCROS vias resptrutcrías.

"

di J
'

.

E PERDAS
O Xarope Toss não contém na"cótieos,- lStrtto,. em aragua EsqUerdo, -chas 'inrlustt iais que serão

nem tem conlra,iudica','Jo. )''-,,:e SP"-'"u·· sendo filho de Augusto Maas e
d' 'b'd tA:;'"

em 31 de Dezembro de 1942. do corn s"gurançn..voJ' ,,,hlll ..s "-d,ilt\�!S. de Berta Buehr Maas lstn UI ,a� por es a gen-
'Com seus elemenfoqll'rft!itnm"'1/e do· Ela, brasileira, solteira, do- cia M. de Estat'istica na

DEBITO CREDITO sados r C"PI'I'Ij.íJlo�amc;M lI:tlllip'';u,:',s. mestica, nasceu em este distri- Pr"fel·tura-.
o Xarope 'fass utúu-sóllre 11 llul'c� nlic!'o- \.:.

357,805,90 bianu, po,' sua ação anti,séptica. Eiim:na to em vinte e set€' de dezembro
a. toxillllS, COIil seus efeitos uos inte.li- de mil novecentos e quinze do-

28.27-5,10 nos e nos rins. R"'f,[ula fi circulaçãü�'!n, •

T d 'd t t 'd'
2'4 16070 guLnea, pela brapda ,1I�lio töU),ca ,s'�:Jre m.lcl Ia a � reSI en e nes e

.

lS

• , o cora·ção. Age söbre (' mecanismo <Ia- tflto em RIO Serro, sendo filho
tosse. como calmante e sedativo e for· de Frederico Kuester e. de He-
talece RS- mucosas da traqu�la e dOI II M h' K I
brÔnquios. Seu sabor é agl'adável. ena at las ues er. ,

. Combata suas tosses, gripes e resfria· Juraguá, 25�2- 43.
dos com ° Xarope. Toss. Adquil'a boje
.� vidro e. defenda aua saúde, I�g() ,!08 _fi para q e coegne ao conhe.
prImeiro, sIDtomas .destas alecçoejl 088 "

. •

vias rel>}llratorias com a ação segura' Cll'nento ·'(te todos passeI o pre.
deste medicamento efloaz. Vidro: 5$500. sente edital que será publicado

pela in prensa e em cartorio on-

_-
,' de será Ilfixado durante 15 diks,

AVÓ! MÃE! flLHA! I
Si algutm souber de &1-

gum impedimento. acuse

. rodas devem usar � os' para os fins· legais.
'. Artur Muller

Escrivão e

Oficial. 'do Registro Civil

CONTRA '0 IMPALUDISMO

'·a'lIj'i���iH·)j·;{�l#J
.

Combatem todas as febr,es palustres. como a ,.

rnalaria, maleita. sezão. tremedeiras e'

in ter_rn iten tes,

NÃO EXIOIVEL
Caoitai
Fundo de Reserva
Eundo de Depreciação

EXIOIVEL
Contas Credoras
Dividendos

DE COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria

Francisco Fischer lnr.
Guardá·Uvros diplC"mado.

PREfEITURA MUt'�ICIPAL DE- JARAOUÁ
Requerimentos Despachados

Dia 26-2-43.

5·036 - Tereza Lescovtcz - Requer trans

fere nela par a Berngardt Ste in, imposto relativo

terreuo com 29084 mtr�2 sito estrada Rlb. Casca

ta -- A' vlsta da íutorinaçã« como requer.
5.037 - Malhias Lesco vlcz - Requer trans.

Ierenclu pa ra Bernhsrdt Ste ír , impcst0. relativo ter
reno com 29083 mtrsz. sito €lStrada Ríb. Cascata
- A' vísra da informo ção, comu requer.

5038 - R< bert» Junges - Requer transte

rencía par a Scba stiâo Kerner, imposto relativo ter

reno Cl m 82.500 mtrsz. situ estrada Ilha da Figuei
ra - A' vísta da íntormaçäc, como requer.

5.039 - Vva. Maria \(ois - Requer transíe

rencts pera Sf'bastiílo Karner Impos to relativo ter

reno com 125.000 mtrsê. síto estrs ou Ilha da Ft

guelra - A' vísta da íntorme ção. como requer.
5.040 - Carlos Erdrnann - Requer trat.ste

rencia seu D()me impoBto relRtivo oarro Ve lavou

rr adquirido de Helena KGnell - A' vist!l d,!l in
ft)rmaQão; como requer. .

5041 - Roberto Haensch - Requer alvará

eH�b1te-sflt Bua casa D. 822, sita Rua Rio Branc"

- A' vista dI! informação. eúmo requer.
. 5.043 - R(lberto Marquardt - Requer alvtirá

«Habite se- uma 8a�8 predlo D. 123, á rua Preso

E. Pesbôö - A' vis'.a ds informtlQâo, cume requer.

5.044 - João Machado - Requer transfer'en
cia para Breith6upt & Ciß. imp{:stn re!ativo terre.

no c'om 1650 mtrs2. sito rua CeI. P. G. de Oliveira
- A' vista da informação, como requer.

Dia 27
5.021 ..,..... Augusto Fritzke - Requer licença

estabelt cer·S8 com Padaria á es'lrada
.
Rio da _Luz

'

- A' vibta da inforoi'lçã '" cemo rf'qurr, ,

5.027 - Bertoldo Gumz -' Requer lIcen�
anex!lr seu estabelecimento comprclal um açou

gue não diariö =-- A! v-ista d{l inlJ)rm,lição,' �.Qmo
1

requer. _

-

.

"
-. j '- , 5.031 - Luiz Oecate ..,- Requer licença tista-

Ins·";'tuto Mar-.-a Jose' belecer se Oom moinho de fubA á estrAda. !tapo-
,- �' .

.

. ",'
'

cuzlnho - A' vis·ta ,'da informa·çllo" cerno re'quer.
"

5032 ___: Rud(;l(o K!;ch - Requer licença es:
,

tabeleCér 8e com funHaria á rua J(isé Bonifaclo,'�
73 � A' vista da ioror'mação, como requer. '.

5.041 � José Lescovicz - Requer transteren
cia para Bernhardt �teín', hrposto relativo tereno

com 29.083 mtrs2. sito estrada Rlb, Casc6�a '- A'

vista da informação, como- requer, ':"

5 048 - Maria Reiser Lesc<lvitz:-, l:lequer
tr8nsf�..enci8 pafft Berlihardt 'Steln" impo,tyc- tel��j-

.

vo terr�no com 115.583 mtrs2. sito estrada tUbei-
''*I' 'olZp.:

rão Cascata' A' visla da inrormaç�o, ç0!B0 ,�e:
quer.

'

. l' )1);) .n!

O Secret8rjo� Municipal
.

.

380,800;30

53.274,70
10·5UO 00 63.774,70

20000,00
Cr$ 464.575,00

Jaraguá, 31 de Dezembro de 1942.

/lFiratllmimte
livrei-me de uma Tosse
rebelde: e viols�toll

Empreza de Transportes Frenzel S. a.
Adão Sant'fina Euaenio Siedschlag
Diretor Presidente Diretor Gerente

Francisco Fischer Jnr.
Guarda-livros diplomado

de Transportes
de Co�issões .

de Peças e, Ac�ssorios '

a Combustivel � 106.036,20
a Concertos' 62.538,00
a Pn.eus e 'Camaras 26,036,40�
a Salarios

- .

.

80367,50
a Despezas· de Viàgens, 12.1OQ,öO
a Peças e AcessoriO'S

-aplicados 2� 057,JO
a Despezas Oerais 44.194,30
a Impostos

'

7 984,40
,a Alugueis

'

7.870,00
a SegurQS 2.922,40
a Indenisação 1.147,00
a Aposentadoria, 967,10.

- a Juros e Descontos
•

1.777 sO
ii Depreci!lções 29.149.00
a Fundo -de -Re.serva 1.088,20

------�----����

41.0.241;70 ! 41024h70

Procura:se�

..
' i�

um homem para cuidar
de maquinas, /

Prefere·se . profissior.al
casa jo. Para tratar no

escritorio da Empreza de
EI.etricidade VOSS Bt Cia,
em Hansa:FIuxo�,Se�atina

(Ou Rtgulador Vidra

rA .mulhe� é�'evitaTá-'"a-ôres
Alivia as cólicas uterinas ti • fr

Jarag�á, '31 de-Dezemb'ro de :i942.
Empresa de . TriAspories' Frenzel S. I.

Direção: Professora Normalista Maria José Godo,
Dr. M o r i C j n. '1022 .. Fone 1-6....:..7�3

CURITIBIi' - Paraná

Emprega-se com vantagl>m :;
parà combáfer âs

,I

i,'í-egtll,- _ .. �Rridades das funções pe:iG. oa

• í Eugenio Sied8c�l(ig
f dicas 'das senhor ,s

Díretor Gerente' .-t_ calmante e n gllla-,
dor das�as funções MANTEM OS SEQUINTES CURSOS t

Fluxo - Sp.datina PrimariQ, Pré-ginasial, Comercial, Musica
,

pela sua comprovada efica.
e Preparatorlos em gerais. (, ') I

eia é muito receitada. Deve Toda s as ma terias do cur'so �.'são min�isfrJ(las "por
ser usada. com confiança um cor .ln je proftssores de reconhecido valor ..

Fluxo Sedatina

j
A secretariá do Instituto atende dlaria-

M ed.·co
_Encontra-se em toda mente das 14 ás 17 horas.

,

•
o..,

1- parte ,-
'"-'. I "

- .' -'"
.

Uc DNSP n. 67./ tle"��U)', ACEITA ALUNOS DO INTERIOR.

Consultoria e:tesidencia: -' Rua Mal. Fo.Peixoto, 152'
.,.. h_..:.' ','

Adão Sant'Ana
"

Diretor Presidente

,

Dr. �aldemiro Mazurecben

Ernesto
t

Lessman·n

"

Atende chamados ét qualquer hora do dia oó da noite
, fERRARIA

fabricação de :Ferramentas
,':- Agrícolas,

'.

Pommada Mbmancora
r I

'Segas r�tativas para arados
E' a pomada idea'

- ..._ _-__ ,._ .__ ._

CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto

. humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
, c IGUAL

A fQ,rmacia Cruz,
Oe Avaré, (S.Paulol
curou com a cMl
NANCORA- úlce·
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolinª Palhares, _
de Joinvillp, curou CJm

UMA SÓ LATINHA, "'uma FERIDA DE 9 ANOS!

Têm havido centenas d.e curas semt'lhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa!> de saude e

clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira ePoJ11ada
Minancora· nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simb61ico acima.

Rec.Llsem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua' latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

INOUfTRllI ß�fllEIR.l\
l<ua ,Marechal Deodoro' da fonseca, 183

,

Jaraguá'INDUSTRiA, DE C,;"',LÇADOS

� .. : �_ . ,CA" G�SC� IRMÃOS s. A.
. I

'

�

"J.l\�L\GUl\ - ..I'iXNTl\ CL\.Tl\RINL.\� l!l

��rC-lo-t;r-l·o�A·�o�r�e-I·-rol·A. B" C. 5.a fd

I m U •bUli
Ci\IXA POSTAL n. 34

- 'III -'. '.

-

111-

I
.", T"itEfb�Ed�A;�;,d,. I 4

.� Jornais .. �ev.sPlS III·'

I Orontesmaia ;� Figurinos 1-
IIII AGENCIA: III• REPRESENTAÇÕES "Rua 15 de Novembro N. 341 I�I

I
DESPACHOS FE�ROVIARIOS E MARITIMOS REDESPACHOS • III I

.

-
E M B A R QUE S

. I1II
BANCA: (Junto ao Correio) II

J_Ef!II'_u..m_I!JIIII�....dli!i°�_e_LjIllß!fIIII�_N_to_I�_tllll•.�_'_iMIllIIIIf!IIN1IIIII!A_r_�C_O_RA_.� I������:!!�::::�II�.....,"",

J O l
=

V L L E.
= !... ",.l

/. '."')�,� :!,;\�,t��, �cr":,
'"

",,,_�,.;;
.

'1;
•

'...
.'

II.
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3 Correio do Povo Sob-do. 0 d : Març» de

��--��=--=-�..

�_.����������====�==��==�==�====�====���==��==�

-

i GinaSIO. Parlhenun Pa!'anaBnse I riWúIJllJúIJllJBi!llüG�rwmmúlilílúlilíl;
I ('?b inspeção federal �erm n<nl,)

• I� RO�B·rto GI'a l�hBrgDIretor' Dr. LUIz Aníbal Calderan.,� U· uu
I {U1 Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná ,§ . �

·

Estão em pI'IlQ funcionem nto as . ulas de I CeI Emilio jeurdan 62.
-- Tdefone 79�_

admissão á l a, serie do Curso Fun : n.ental .'.
) '-

. ",

INos mezê s de Dezembro e .Ianr iro ?IS nulas deste I LeDh� picoada
-

curso são GRATUITAS E
.

� di.

Faculdade de Co�ercfa do par'aná,' ii (de coivara) ln. qualid. ri(, metro cubico ou�
. (ESCOLA REMINGTON) �"

carrcda O. $ 12,00
...

�
Lenha para forno, etc. Entrtga a domicilio.�

Fiscalisada pel« Governo federal �

CURSOS: Propedeutico,' Perito Conta-ror e Au �. Pedidos á �
xiliar de comércio. - Internato e Externato. I Roberto Grandberg �
........... .--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiôiiiiii- ·-_-._.-·_. �ttmmnrmnnOnnDlmmmf.ttä

�áquinas operatrizes

Máquinas de -escrever e calcular

Motores elétricos e Conjuntos para luz
,

- -,.

Material elétrico 'pCàra instalações
Arados e Descascadores 7Cle arroz

B om'b a s, Val.vulas de pe•

/

•

serras circulares, de f ita, par� engenho, de atora,:
Rebôlos de esmeril

.

Valvulas para vapôr e ar, Manometros e Gachetas

Material de 'transmissão

Aparelhos de sólda á acetileno e á eletricidade

,Material de soldagem

'Ferramentas ..:-. Oleos e Graxas'

CARLO$ HOEPCKE
c o M'E R C I o E INDUSTRIA

s. A.

-

Mall iz : FLORIANOPOLIS - Filiaes : BLUMENAU. JOINVILLE, CRU

ZEíRO, LAGUNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostruario em cTUBARÃO

, .

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

CALCEHINA'
Especifico da dentição
A 'Saude das crêânças
Antes evitar. do que remediarl
Sí quizerdes que os vossos

filhos sejam sadíõs: tortes fi
resistentes, dae-Ihes CALCEHI.
NA!

. " .

A CAL.CEHINA é um rne

'. . T tc ".. ��..., "
,; .' dicamento s,cientificamente dO.7

.,(, ra ·ar" CUI,tl a sad�e, contem tu�o .de que
. .

. .• -: '

.

- necessitam os orgãos em for-

soe IGUASSLJ� . LTDA mação d'as creanças..
.

• ". .'
.•. Alimenta o cérebro, tonifica

RIß'. M'OLHA. r" -:. JARAGUÀ os musculos e' recalcifi.ça .
os ,

,.

ossos e os' deetes' . "' .. ; ., ,

.. Cure' seu� males e pou'pe 'seu bom dinheiro
.

Uma latinha de CALCEHINA

'.' .1. • Y'
..

,_
r dura seis mezes.

.

. <' .. comprand() na ,'" Em todàs as farmacias.
'" I'armada

' Nova
� .. �" i

- de ROBERTO M H8RST

II <í'd� disb5e dêl�aiq� sortimento na práça, e oferece

, ;,: ,,,;us a i'ltigos á preços' vantajosbs.
'Ruà"':Mareclíà Deodoro, 30

" Jaraguá

,

.

Ma�eir8 elR.,� lórus
. l. .'

•

Compramos de diyersas qualida�e.

BANCO INDUSTRIA E-COMERCIO
DE SANTA CATARINA S. A.

I
CAPITAL SUBSCRITO E' REALIZADO 6.000:000,00

J.\c�ncia : JARAGUA"
Rua Cei. Emilio Jourdan;115 - Caixa, 10 -. End. Telegr. lIeD

MATRI·Z: ITAJAl •

CONl"EM.

oito elementos tônicos.

A!seniato, Vamdéito,

fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBRO·

TONICO DOS MUSCULO�
f

Os Pálidos Depallpf-tàdos'
Esgotados Anêm i . os Mã es·

que ('damM a gros Crianç�-s .

raquiticas recebei [o a to�

níficação gaal do organis-
Filiais em: Blumenau.,

.

Brusque, Florianopolis Joinvile, Lages
e Rio do Sul; Agencias em: Jaraguá. Caçador, Creciuma; La

guna, Cruzeiro, Mafra, Perdize's, Rio (lo Peixe, São Francisco e

Tubarão; Porto União' Sub-Agencias em : Indaial Hamonia, São
Joaquim e Tijucas; Escrito7'ios em: Concórdia, Gaspar, Ta·ió e

Urussangaj Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto Gran�,
Rio Negrinho e Arärar.guá

�
c. D.N.S,P. de 11. '19921'921

.

faz todas as .operações bancarias no Paiz, ....----------"

cúmo cobranças, dI sccnlos t caução de tilulos de rx

pOltação é c.·utras operações de credito; passes' para'
as principais próças do p',iz, m�di.nte taxas modica<;. ENVELOPES

ABÖNA EM C/CORRENTES OS SEGUlNTES JUROS SAIl E.
A disposição,. sem a.viso, co� retiradas livres � .II-�.:

pera quaisquer I",porlênclas 2 % 6���,�:,:;.:·,,:··\
Co� a",i:io Rn vio (retiradas diarias até 1.000,00) 3 %

." ��Y�"'"
Depositos Populillt s Limitados (,fé 10 milcru

....

zt'Íro�) dr-oositos iniciais a partir ele 20 O
·sub sequéhles a! partir de 5,00

Pra-zo fixo d-e 6 ,mfSes
Prazo fixo de 1 �no

,mo com o

Sánguenol

4 %

fi %

6 u/o

:--.
- •.

,,_ c,'"

Petrol i na Mi n ':1'nCD ra DR. LUZ DE SOUZA
... ADVOGADO

�

o Tonico capilar por exce lencia

Destina s�e a manter uma higiene pé-feita do

couro cabeludo e ernbelesarnento dos cabelos.

Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des ..

troi a casp 1, por mais rebelde que s{ ja. E um

remédio soberano cc uíra C cl.l e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

..

Escritorio : Av. Getulio Vargas, 160 -' TElefone, 34

Re side ncia: Mal Deodoro da Fonseca, 814

Adolf Hermano Schultze
FABRICA DE MOVEIS

Especialidades em bancos: escolares.

Em todas as Farmacias, Drogarias p Perfumarias

Produtos do LABORATORlOS MINANCORA

Joinville.

Rua Rio Branco, 964 Jaraguá

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

-

DR. SADALLA AMIN
Consultas em ,PORTO UNIÃO

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem i

VINHO CREOSOTADO
" , 5 I L V E I R A ' •

Impre,'" CIII bitt ... :

Toss••

.ResFriacl.q.
BronqUite.

'. E.crofulo.e

Palace Hotel·
de M A R TIN S J 'ti. R U O A

Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos quartos de enertememos, com agua

corrente, quente e fria
Elevador . Frigorillca Casinha de l.a ordem

Salas de amostras para os. srs. v.eiantes

Automóvel na Estação
C U R I T I BA PARANA' BRASIL

de pessoas tem usado

CO;opbu�� ����l::��o o
"

GRANDE· EMPREZ·A AMERICANOPOLIS
,

Sêde em SÃO .�,AULá .' Diretor • Prcpi ietario Agencia no Rio �e_ Janeiro

E L IX I ß O 14
Rua Senador Feijó n. 205

O Af dOS t
Rua Ramalho Ortigão n 9

• 8 o andar t . onso - e an os 20. andar

.
U·,. I Fundada em 1921, -" Carta Patente No, '32

- Resultado do sorteio r'elalisado no dia !27- de FeveF"eiro."de 1943
. A sifilis ataca todo o

I
,-

organismo I
-

P
.

8rt10
PLANO,MAGNO· mensalidade Cr.S,OO

O Figado, o Baço.so Cora- .0 - remlo:
.....
_,

.

Numerações premiadas:
ção,o Estômago,ós Pulmões . N.oÚ�. premio 3íOUm jmov�1 nó val1r de

.

e a Pele. Produz Dôres nos C $
· Ossos, 'Reàmatismo,' Ce- 1 n-'

.

• 4'1186 '

"; 3.0 premio"36'3 r. 100.000;00
;gueira, Queda dó Cabelo;' .0 1E'J..-emIO-:, .,.,

,

... Anemia, Abortos, e faz os I ,2,0 premio 386 Um .imovel no.valor de

<"indiv!d�os ,idiotas.,Consulte "',' � . , . '�;" I 3...0 premio -363er $.20:000,00
"o rnéâicde tomeo popular' ]" p'

,., ". '.,'. 3�,63 -
'. }.

.

_. _ depurativo .01, _. ,et11.10:1 "" '..,. ,
4 o premio 037 Um ímoveí no valor de

·1
E I i x, i. r � 1.4' r., i . líA..

'.',' b
3.0 premio "363Cr. $lo.oQO,OO

;·JH9fensivP'�Ä"o,�i�ni�6!.o.�·,
'

Â O Preml·O'. O ]1,'>
,. -- ,"'. - ., ,

·

Agradavel como um 'hcor.- .••.
' .' • 'I, 'l'. ,,' 5p'premio 673 Imov.el no valor de

Aprovado como auxiliar no ).
.

. .

'

I 3'" . =-==

$
.

.�rl!-t�me!1toda Sifilis � .Re,u- '.
.

.

I I
.".' .I? pr�mlO 36� Cr

..... 5.000.00
matJsmo da mesma ongem

.

'S 1ft..
,.

'Pre',,�O"c� .,,:.r': 4673 Ce�tena.319 �r.$100,qo. Centena0l3Cr.$ 50,00
pelo D. N.S·c �., sob,o n. ,.V ...... Unldade'{}> Isenção ...... mensalid. de U1arç�

I
26; de '1916' . ,., I... .

_
• ! "

.

.' •

Ud ":'
.

, r '
.. ,' O ,sorteIe do m�$, de, rnarçq, reaJlzar=se, a' no dia .27

� ,

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO·
É UM GER'ADOR DE SAÚDE.'

I

_Milhões

,

'), ",.' I

-

S·.�

•

� Prefiram a far�nha fa�rícada pelo
INHD'JIJINVILL[·

..

J'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tando com o apoio inte
grsl do povo e universi
tarios carioca s, promove
tim cortejo cívico pärs subs
tituir o tradicional desfile
dos prestitos carnavalescos �------------�
dos graudes clubes, na ter'
ça-Ieira de Carnaval O pa
triotico movimento conte
rá alegorias e homenagens
ás Nações Unidas e seus

grandes chefes na luta con

tra o nazi nipo facismo.

Cortejo
A União Nacional dos

Estudantes. do Rio, ccn

Contabilidade
Ltada.

Acaba dé ser Instale
do nesta cidade um es

tabelecímento que de ha
muito se fazia sentir.
Os sars. dr. Paulo Me

deíros, advogado, F. FiE
eher guarda.livros e A.
Müller, estabeleceram a

Rua Marechal Deodoro
n. 210, em frente aPre .

feitura Municipal, um

bem montado eserítorío
onde tratam de todos os

assuntos comerciais e

.
de advogacia.
Ali, serão atendidos e'

orientados PO! protísslo
naís competentes, todos
os qae tenham assuntos
'a tratar ou requerer nas
repartições publicas te
deraes, estaduais e mu

nicipais. alem des servi
ços especlalísados de

advogacía e eecríturaçäo.
mercantil.
Aos urganísadores do

n o vo estabelecimento
nossos parabéns.

• •

CIVICO

É UMA �OIl'NCA .RAVlsSIMA
MUITO ..ERIGOSA "ARA A FA
... íL.IA E "AR'" A R ...C.... COMO
UM BOM AUX'U"'R NO TRATA- '

MENTO DtaSE GRANDE Jl'LAGELO
U.I! O

A SiFIL.'. SI! .....RESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. T""S COMO:

REUM ...TISMO

ESCRÓFULA8 '

ES..,NHAS

FISTULA8'
ÚLCERU

!!CZEMU
FERIDU

DAltTitOS

MANCHU

.. ELIXIR DE NOGUEIRA'"
CON�De HÁ Q ...NO.

VENDE-A SM T�DA "ARTE •

InstitUto
Exclusivame'nte para molestiae 'ae olhos, ousiâos.:

naris e garganta;
Dispõe de aparelhos os rnais modernos para exame de

sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe.

.

Fon 1', j34. JOINVILrE

E S.p_o",r t e s
BRASIL E D. PEDRO soe. ESPORTIVA UNIÃO
FRENTE Á FRENTE No salão. Lescowicz, a

Em disputa da teça
Estrada Jaraguá-Oaribaldi,

«RODOLFO FISCH'ER-, terá lugar. amanhã, um

enfrentar-se lio nova grandios� baile, ofereci.do
mente domingo dia 14 do

. �ela. S�CI(dade Espor�lVa
corrente, 08 q'uadros re- U_t;uão. O mes�o s9rá .' A Dama das Camelias, Alalá e Renato, Paulo
presentativo.s d� S. D. Pe �b.llhanta�o por ótImo con· e Virginia, Oraziela, Romeu e Julieta. '

dro II de Han8a e da A.A. Junto musIcal.

Brasil désta CIdade.
O lJreUo {Dumero três

serA desta vez travado
no gramado dos lociifs e Ficou transferida a cor
é gr8nde a allciedade rida· de amanhA para o Avenida Getulio Vargas, 350
com a q'Ual é esperado dia 14 do c o '" r e n te.
pelo público jiuaguaense, C o r r e r á B11gre con

pois nAo 8Ó o prestigio tra Moreno, aquele com
das duas equipes estará' 56 kilos e esta com pe·
eIl}. jogo, como tambem lego, devendo o Bugre

. a hegemonia no . munici corlar luz nos 400 me

pio, e mormente a pósse trog. Conforme soube
do ::oico trofétI.1 oferecido mos o cavalo Bugre num

pelo esportista jaràguã t�eino ficou descontado;
eose Rodolfo Fischer. d'ai o inotivo por que a

Nos dois prélios ante corrida fot adiadli. Alêm
riores, houve embate, deSfies pares etitá-se pre
tailto o disputado' aqui purandu mais alguns pa
como o em Hansa, moti· la essa tarde' turfista.
vo porque a terceira pe· Para as corridas do
leja oferece uma atraçAo dIa 4 de abril já foram
toda especial.

•
inscritos ús seguintes

Na proxima ediçAo vol· animais: JambUa, Bugre,
taremos com mais deta· Traviata, Moreno Ron
lhes sôbre a sensacional dador�e Taquarf,'os que
peleja do dia 14. ainda não fizeram a sua
O BRASIL EM BA.NANAL inscrição. pede se para
Já se acham conclui- ,se inscreverem o mais

das as negociações para breve possive).
8 ida da equipe da A. A.

'

Brasil a Bananal, onde '--

enfrentará a equipe do
Seléto.
A partida em apreço,

possivelmente serä efe
tuada em 2� do corrente.
BAILE CARNAVALESCO
Constituio sem duvida

um grande acontecimen·
to social, o Baile Il Fan
taBia oue a A. A. Br asil
ofereceu sabado último
aos seus associados.
Com o sa!ão ricamen·

te ornamentado, tende,
o concurso do exelente
Jezz Guarani, as danS8S
86 prolongaram ate altas
horas da madrugada, N·
gistrando mais um gran·
de êxito para o presti
gioso gremio local.
BAILE CARNAVALESCO

EM HANSA
A Sociedade D. Pedro

1l da visinha vila de Hansa,
fará realizar Dl proxima
segunda-feira, um baile
carnavalesco, em sua séde
social.

TURF

na terça-lei ra de Carnaval, R,io

Sofria

no

aOItREIOIDO �POVOEdição de hoie :

)f. paginas
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.
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Mais um club9 Socialde futóbol aeras::. de <,

A repartição des Correios 'd
e TeL grafos, está prece- L�ta pela VI a

Segundo estamos segu I não sern sacriíicio, para ter, dendo ao registo dos apa E' um velho têma q�te não desaparece do. cartaz,
rarnente informados ele com quem Jogar, relhos de radio. Houve tempos em que ela não se manifestaoa tão crua-

mentos entusiastas do fu Assim, mais outro clube O prazo para esse regis- mente como hoie. M_ass:. sempre houve, Lutar para viver é um

tebol estão promovendo, de íute bol não é demais. to 'expira a 31 do corrente. imperativo da propr�a vldal .,,At. tremendt�t batalhar etm qut!reoatf:s��id d f e-f' e quasi sempre venCIdo pe o orte, cons'! ue -um a o no •

em nossa -CI a e, a unda- Resta agora entusiasmo Os que nao o izerem, �s de cada dia.
'

ção de mais um clube es- disposição parà que a idéa tão sugeitcs a multa e am Ainda hantem estava ou. no meu jardim..e presenciei wma
portivo, em "e spc cial para possa _ lograr o desejado da a anpn ensão dos apa dessas batalhas,grande e desapiedada anonima e desp1'oporcional,
'.

d f
U

b e cer. Um grilo incauto deixou-semaror me-emento O ute SUCeSSO. E e j,á neste sen relhos em que, o forte,aca oupor v n

bol. A idéd é bem digna do tid di os in' apanhar por. uma corrUl1a. Fiquei ,mais' de uma hora apre-
loque pe Imos a

'dando, O grilo solta, A corruira voa e um piquei cai sobre o

apoio. teressados na organisação ] grilo. Sacodll a c�becinha. O grilo é arremessado.. As azas
Nota-se mesmo que o do novo clube, o compareci-�l I

uerdes estao quasi todas rotas. Consegue dar mÇlis um solto, .•
-Brasil» não tem com quem mento na redação deste va ro e a1·ras!a.r·se alguns palmos, uma das pemas já quebrada Mas

[ogar C \ dro l
í

IS'
.

lh a corrálra não lhe dá Iregua. Voa e cai mais uma vez sobre o
. om O seu qua .o jorna t c eção esportíva-. Bata a pobre grilo. apa'!j_hcndo o agora pela cabeça. E' o fim �a luta.já bastaste 'hornogeneo, ß partir, dás 14 horas de Lá se vai a corruira talvez para o ninho. leva·r aos fllhotes a

,

vê-se obrigado a promover hoje, afim de serem acer MED ICO refeição da tarde
.

seguidamente a vinda de 'tados os preliminares in- Acontece sempre aSSlm. O maio?' come o menor, Na luta

C b P RTOS MO d h ncesstses O direito não prevale, ou prevale- •

lu s de outros +unícipios; dispensaveis. ' CIRURGIA, A ,
- pela v.i a não a co .

'

,

. LESTlAS DE SENHORAS E ce pela intelpretação qu� lhe dá o, mais forte. Nesse coso preno»
CRIANÇAS teceu o direito da corrl�lra,

DOENÇAS INTERNAS E ,

TROPICAIS-DOENÇAS DA
PELE - TRABALHA DIA- SR,AMENTE )';0 HOSPITAL ANIVERSARIO

- SÃO JOSÉ ,

ATENDE CHAMIOOS a·
OUALODE.R HfiRI

Rua rres. E, ressoa, 206

GIL VAZ

Livros I
Também para o Rio

de [aneiro viajou quarta
_ Fez anos dia 3 a sra, feira o sr. José M. Mur-I

Clara D. Albus, esposa do ler, acompanhado de sua

sr José Albus. proorieja esposa.' O casal Mueller
rio da Casa Real.

I
v"i

.

é!i receber seu filho,
_ Dia d_ festejou mais tenente aviador Eugenio

um nat�liciú o menino Mueller, de regre9so dos

Arni dileto filho do dr. AI- Estados Unidos da Ame

varo'B3talha, conceituado tic '.

medico residente entre nós - A passeio, sf'�uia
_ Tambem dia 4/ trans para a capital do paIS, a

correu mais um' aniversa· senharita Erica Blank.

rio de sr. Carlos Rutzl n,
- Seguia sabad0 ultimo

comerciante em Hansa. para S. Bento, o revdo,pe.
_ f l anos hoje a sra. Frederico Winkelmann, re·

Elecnora W. Luz. esposa centfmente removido desta

do sr. Nestor Luz. paroquia para outra daque-
_ Tambem hoje faz a Ia cidade. .

nos a sra. Juliana V. Cou
tinho, proft ssora f m Pedra 'NASCIMf;NOS
de Amola!.

/

U.vros , I "
.. " ..

D9S mais renomados escritores universais. Con
sagrados pela critiCa do Paiz inteiro num exito sem
igual.

'

Pe. Alberto Jacobs
EstevA hontem em nos'

sa cfdaçãc, danjo�nos o

,pr"'ser de sua visita o rev.

pe. Alberto Jr'cob�,_virtuo.
so vigario da póroquia lo
cal.

- De regresso àa ca

pital do Estado, passou
por esla cidade, o dr, Chi·
charro Nt !to, advogado em

Mafra.

QUO V A O I S - Sienkienicz
A CABANA DO PAI TOMAZ -

DAQUI A CEM ANOS - Belami
SERMõES DE OURO - Pe. Vieira
SERIE NOVELAS DO CORAÇÃO

Stowe

Encontram·se na
- Mais úm3 h�rdeira

acaba de enriquecer o lar
do casal sr. Lauro Braga,
funcionaria do Ministerio
da Agricultura, residtnte
nesla cidade.

.._ Mais ,um beb€> "eio
enriquecer o lar Ja casal
Guilherme e Gerda Guen

I waldt, que tomou O nom!:!

11---------------------11 de TeodO!o Guilherme .

- o sr. Francisco Elias,
operaria, e sua esposa a

cham �e de plrabms com

a c!-.egada de uma galante
I menina. que recf3beu o

nome dt' Alice Maria.

Tipográfia Avenida .Casas

Clube, AilDoré

Jaraguá

VIAJANTES
de aluguel

, Viajou, de regressO, para
Alugam-sp duas casas a o Rio de Janeiro onde re

rua Martcha-l Dwdo' o

I sidei
o dr Lucas Behring,

(ft.:ndos). Tratar ...om, acompanhado da sua es

ENGENHO RAU LTDA posa.

.

A �iretoria do Clube I em A�sembl�a qera.l, .nãoAlmore tem'o prazer de I haver.a convItes tndlvldu
convidar os Snrs. Sócios aes

e Exmas famílias para A reserva de mesas
os seguinteS fc�tejos: poderá ser feita pelos

Março 6 - Grande: interessados com o sm.
baile carnavale�co. Tesoureiro José Estevam FALECI\1:ENTOS
Março 7 - Baile in· de Arruda. ao prEço de,_••. � �,_________________

Apos longos sofri'mentos
fantil de carnaval ofere· Cr.$ 10.00 -

I
faleceu, sabado uitimo, no

cido aos filhos dos snrs INGRESSO: - E'exi, O lei�� materno tem uma ação sahda,l na Hospital São José, onde
se achav& intéreada, a se- .sodos, cem inicio as 14 gido a apresentação do

I
nhotita Maria Schmidt, fi·

horas, seguido de sarau. ,ultimo ·talã0 de mensaJi Qualidade física e· pslquica da criança. - lha do sr. Berdardo Sch-
Março '9 - S:Jí3U of� dades. LACT i'FE RO é �m poderoso regene-

midt, vElho agricultor aqui
recido aos mrs. sacias, r�sidente.

Pela Diretoria, Assinaturas do d â
.

öt· d d I·t
A extinta contava vinte,

ra or org nJCo e um Imo gera Dr e el e. e set.e anos de idade, OA Diretoria faz ciente CORREIO DO POVO s'epultamento do cada�erPeça à sua Farmác:ia ou à Caixa Postal, 1861 - S. Paulo v

aos snrs. socios, que de Anual: er. $ 20,00 trerificou se domingo, ás 9
acordo com o del.iberado Pagamento adiantado AG. PETTINATI horas, no Cemiteric Muni

cipai, com -grande acom

panhamento.
Apresentamos 6 familia

enlutada os nossos pesa
meso

. FARMACI·A IGUASSU'
Rua 15 de Nev. 468Joinvíle

Especialidades farmaceuticas nacionais e extrangeiras
Perfumarias - Homeopatia

Propriedade e direção tecnica: Clarindo T. Morais

O' SABÃO

Virgem Es'p:ecral j·dade
c:,�ßÃ� 'f/RefA,.. �

ESPECIALIDADE
�,.._",_d�a ·eIA. WETZEL INDUST�IAL- JOINVIl.:..E , (Marca registrada)

TORNA A ROUPA BRANQUIS81M
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


