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aealizar..se..á, no dia 15 do --corrent , em·&ta opolis, importante confe
rencia da qual participarão os prefeitos de todos os lDunicipios do Estado

e que será presidida pelo Interventor Federal, sr. dr. Nerêu BalDos.

"lol<lata
batalha na frente deKharkov
Moscou 11 (U P.) - As Os alen.ães contra-ata-

forças russas repeliram po cam com violencia na Iren

derosos ataques nazistas ao te de Kharkov, onde pro
sul de Kharkov, onde a curam fazer retroceder as

campanha se aproxima de linhas russas e reconquis
uma fase critica. tar essa cidade, capital da
Enquanto isso na frente zona industrial.

central a ofensiva russa ad Os alemães possuem su

quiriu maior impulso no perioridade numérica. pois
momento em que as suas estão empregando' ali 25.
pontas de lanças aproxi divisões e quasi todas as

Tres pequenas internas e uma reli .. mam se de Vyazma. As zo tropas inimigas são da re-

giosa pereceram carbonisadas nas de ação mais impor serva. Por sua parte o alto

lavras. Assim, basta que se ,Industrias de São Paulo tomou tante foram na frente de comando russo emprega
calcu Ie que irá produzir Volta a iuiciativa de logo depois do - Kharkov. tarnbem forças novas para
Redonda para concluir quemui-Icarnaval, organizar uma carava De Porto União noticia- riam desvairadas'Cde um

, ..".jconter ,o avanço inimigo.
tas outras usinas do mesmo ti- na de industriaís bandeirantes se: As primeiras horas do lado para outro orno tu'

po e até maiores devem impe- p-ira visitar vora
-

Redonda.Dos ultimo dia de Fevereiro, ir do já e�tava em �hamas,- Registro de
rio sarnente surgir para fazer do dern-is estados deve riam partir rompeu' um incendio nó sob gritos aterrorisantes, _

Brasil uma grande nação indus- novas caravanas de infieis do Estrangeiros
trial O objetivo do sr. Oétulio progresso, deveriam esses pere- predio undefuncionava ma- assomaram cl uma janela
Vargas foi-mostrar aos 'céticos grinos da timidez vir em vísite gnifico educandario, dirigi- com frente para a rua;
endinheirados deste pais que à nova Meca de aço, tornur um do por irmãs de caridade> dali, jogaram as tres meni O Conselho' de I�igra
n�m só os pr��ios d e H�nha banho si rerurgico _que lhes c� O «Cristo Rei> de Cru� nas, da altura de 6 metros, çãc e Colonieação, r escl
ceus e as apólices constitue m movesse os coraçoes endureci IM' .,

. I R I
-

'111
emprego garantido d e ocapital. dos ela manipulação d : aqoli- achado. mais ou me�o,s e apos, veu pe a

, es� uçao n

Atravez da realisação döse em- ces e recibos de pardieiros, Já estavam, chegando, elas se precipitaram tarn de 28 de l,nelr,o deste ano Von
pre ndtmento sid-rurgico' o Che- Talv�z ÇJ.ue � c�Jntato C?�-[ pa, ra o estabelecimento, rne ii bem. tudo isso, no mais

I
que _0,' s est�ê ngeuos ql1,C con

,

fe do Governo tenta de.sp�rtar e�s: milagrê da teeniea e daini- ninas entre 7 e 12 anos rapldo movimento porque tavarn mais de 60 anos em ,Argel; 8 (U P.) - Os

O C'"'RR EIO I
os descrentes e os rotineiros ciativa os despertasse e os con- > ,

I' b' I b d
.,'

t 131' de I r., d 1942 _.

,

V' ,

,chàmando os a vida deGPettan� vertesse á fé de Maná, fazendo p�ra a I rece erem instru- �s a, are as Ja es ava,m _

e l�,:eH o e "e:. soldados do oitavo exer-

do-lhes a iniciativa, procurando desta pais uma grande nação' çao. Na madrugada. de do invadindo o lugar Ao cair. tao sUJelt0.s ao regls�r.ç ito b itani
.

fI'
.

emBlumenau ',t�ansfo\rmar mediocres �S!lralao iudustrial"atrayez d? -sacrificio- mingo ultimo, as pessoas

I
cada vitima ficou com va', nas delegacias de pclicià CI o ri amco In rgirarn

!IOS e� avançados capitais de de seus dinheiros Inativos aos
que se achavam no predio rios ferimentos p�o corpo. desde que pretendem e xer nova derreta ás tropas

-

R O 'industriá. " deuses do progresso. '" bid i J t' idddR I
OS B" ASILEI OS

,
D .\ecentemente a Federação de (A N.) apenas 10

..
foram ,despe�- MaIS gra:-e fOI :0 rece : O! cer qua quer' a lVI a e ou e von omme, no se-

VALE DO ITAJAI tadas por VIOlento incendio j pela Irma Superiora. a quatJocornover se , sendo esse tor meridional da Tuni-
Está merecendo elogio que lavrou, numa voraci 'havia fraturado uma c1avi I registro Isento .de multa, sia. Depois de violéntos

80S com,entários a ?ondu·

A ß I Idade dhb,olica" deixando cula. Estão recolhidas p�ra" Os. _estrangeIros nessas
c.mbates, os comanda-

ta dos filhos do Vale do, "., um quadro tetrico e deso- tratamento, no <Hospital condições, que tenham re

Itajai que, prontos, acorrem s· e c a r a � o e' s Ilador.
- 26 de Outubro>, nesta ci querido?u pretendem r� dos do general Monto

aos quartéis, quando con ,Quando deram o alarme, Idade
,. quer�r T�ulo . D�cl�ratotlO gomery obrigaraJ11 O ini o

vocajos. . pedindo �ocorro, a casa DepDis do grande edlft de Cldadao Br?Slletro, po- migo a recuar,

Os blumenauen$es Silbern '

I colegial já estava comple- cio escolar· ficar reduzido d.erão decla�.ar nos, reque- Contudo, os teuto ita·
que têm um dever a cum- tamente dominada pelas a um montão de brazas, as nmtntos e I�SO s�ra obser.- J'

.

t
prir : - Confirmarem as do pr

-

'.-
- -'

t
. chamas que devoravam de pessoas ali presentes de vadö nas respehvas cerll lanos estão pres es a

palavras do i1ustr,e general ,
lIDe .ro lDl�IS ro pendencias. do edificio, ,1.0- para,fam,. no meío �aquele I dões, �erá (;bser.v2_do nas lançar em j�go es ulti-

Newton CavalcantI; quando • .A. 'do construIdo de, tnadetra brazldo VIVO, c:ubonlsados, respehvas certldoec>, de mos triunfos de que dis-

ultimamente ""i;itou esta Japones A superiora e mais duas os corpos de tres outrasi que Esse r,egist,o não de- põe para a luta �a Tu-
cidade. '

.

.

, .

I
'

,

I religiosa�, professoras do meninas e de um!, reJigio 1 verá ser. I��erpretado � C?· nisia. -ma!) hoje a situa-
Em bll�hante Impr��lso, Londres, 8 (R.) - Co \ dade aliada de refazer se e�tabeleclmento, e tres me s�, de nome Irm,a Ambro- mo 'TI�nlfe::>taçao de vu!1t,,:- ão é inteiramente favo.

na Prddtura, �umcl�a.l, mentando a declaração dO,' dos golpes sofridos. Agora nma_s, pr?curando .safar se sma, que dormIam num I de conserv�rem a naclOlt IÇ .

disse aquele dls�tn,to m�II-I,primeiro,
ministro japon,es, nossos inimigos no Pacifi- de tao, Immentepertgo, cor outro aposento. I dade de angern. ravel aos aliados.

tar : - cConhecl nas Im sr. Tojo, no sentido de que I co veem-se a braços com -----

has de fogo, lta 1'evd-ução

[a
guerra mundial Beveria uma longa gnerFd detensi

I
\

�
paulista, os filhos do Val� terminar ainda este ano, o

I
vá contra inimigos cada

D,IJ . II : Y"_,�, "II�,,' __
'

,1\\, 'lOd'l Haj. í. São v�lorosos c clondon Times' escreve vez mais fortes, O mesmo
,

ainda afeiçoados aos seus entre outras cousas o se- erro foi, praticado pelo
superiores. Desligados da guinte: " chanceler Hitler quando se

_
tr6pa ainda me 'f sc�eviam." «Se os aliados íncorre atirou contra a Russia, em

Edas afirmações devem

I
ram em erros, os japone junho de 1941 ..

emeher da orgulho a todo ses, como se evidencia a-
'

o blumenauense, gorä, praticaram erro ainda
------------

NOVO HOTEL: ��fr� �� �as����sa J�ie;�� DOI'S mI'1 nanVl'O�. , I e a Inglaterra Os japone u
Conforme nO!lClamOS, em ses confiavam em sua ca-

I

breve comcçarif a constru-I 'd d' d d f h I
-

d
�

h t I d '- pacI a e e es ec ar go -,mercantes s e r ã oçao
,

o novo � e a CI
pes arrazadores !lOS holan .

dade de Blumenau, I d b·t'
,

-

_

N 'd d
.

t ezes, ri amcos e amen constrUidos este
t,ssa CI a e ,exls em os I canos com auxilio de um

..
segumtes. h?tels. Hol,etz, traiçoeiro ataque, O que os

Rhu�e, VitorIa, B?8, VIsta, nipões não compreenderam
,

Pauli, Grass, Cruz,elro, e devidamente foi a capa�i
Wurges, este em ltoupava, -

O Hotel mais velho de
Blumenal' � o Holrtz cons- I

tr'uido no ano 1898 pelo
ar.quiteto Henrique Krober

ger.
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TOdos déveriam visita-la Incendio 'no Colégio
Cristo Rei d� P. União

Quando o presidente Getulio

Vargas iniciou a batalha do Ier

'ro, construindo a base de ope
raçôes em VO-ltH Redonda.jamais
imaginou que 03 -nossa grande
usina siderurgica estatal conse

guisse resolver definitivamerite
o problema da indústria pesada
nacional. O Chefe do Ooverno
é um homem que consulta esta
tisticas e governa -mais pela voz

das estatisticas do que pelo que
ouve dizer, pois acredita muito

,mais em cifras do que em pa-

NOVA
de rrota de

Rommel
•

sistemalica dos centros
ind'ustriais alemães'

Escola

A Rat -sobre Berlian, NürelD1;J�rg e Munich
\.

.
.

Londres, 10 - Os qua- so a evacuação de grande
I Decreto-lei n. 736 dri-motores de bombardeio quantidade de pessoas. , O
I da Raf submeteram ontem sr' Sinclair calculou que a

Washington, 10·(R) - A Fixa a t_axa do imposto sobre vendas e con- á noite Munich a um vio zona afetada pelos bom
Comição Maritima constru I signações e dá, ouh'as providencias lento ataque, provavelmen bardeios soma 47 hectares
irá cerca de 2,000 navios I te o mais intenso dos so em Wilhelmshaven, 52 em
mercantes tste a�o, dtcla-' O intervtnlor redelai, no I de pr?cedencia, destino ou fridos pela importante ci Rostock, 53 em Mainz, 80
rou o contra' almIrante Ho Estado de Santa Catarma, I espeCle de produto. daje alemã ,desde ö inicio em ,Luebeck,o 105 em KarIs,

de Aprendizes
ward Vickery, presidente na conformidade do dispos- Art 2.0 - Este dwéto- da g-uerra.

.

ruhe, 152 em Duesseldorf
d� ref-:rida comi,ssã'J m to no art, 5.0; do decreto· lei entrar'á em VIgor na As' tripulações informa- e 240 em Colonia, . acre-

•

MUITA GENTE VIVE Á Mari"'heiros dIscurso �ronu�clado, )
lei �ederal n. 1.202'0 de 8:ie data de sua publi�a�ão, re rarn ao regressar que se scentando que nao tinha

CUSTA DO COLONO., I At' d' 31 d
O c0t;ttra almirante Ho abril de ,1939, e devldame�- vogadas as disposlçoes �m tinham lançados grandes sido pussivel calcular os

Os nossos colonos SãO) t,e Q Ia

b t
o correDn�e w rd V!�kery acrecentou:, te au.tollzado pelo Se�hor contr�ri�. , quantidades de bombas de danos causados no recente

obrigados, pelas determina COtl1 I.nua� a �r �s nNa 11- ,cOI' e BCO do �cm 0ds "?SSOS I Prt:sld�nte da Rtp�bltca, I P?,a�!p d,o Governo, e'!1 duas e quatro toneladas e ataque a Berlim

ções do tabelamento, a yen bre orla o nsmo
I avad, p anots �ntle�lore�lh�vlamos Art. 1.0 - O Imposto florlanopolls,10 de feverel milhares de explosivas so·

derem um saco de milho em cd�mo nas �scho �s e

I consl
rUH ,:. ml30es de sobre ven'das e consignll ro de 1943, bre .os numeroSQS estabe NOVA YORK, 6 (U.P,)

ar 16 cruzeiros, mas esta apren I�es � mann elros e ton� adas em 194, ,mas em çõ�s fica elevádo a 1,40 I. NERÊU RAMOS lecimentos industriais de
- A' rádio emissora· de

Pd' usta no corttér nas capltamas de Portos razao dds necessldedes da (um f:' quarenta centésimos Ivo d' Aquino Munich, 0_ mais I'mportante Berlim imformou que os
merca Orla c d E t d

" - �

d 'b'l'd d ) $ B 'I It' ál I
cio 30 cruzeiros d

os sd�d °tS, as .,.Inscrço�s �uderra.e. as pOSSl 1.1 a es por cento Oel $sejamoo COr Orlando ras I dos quais e provavelmente u Imos c cu os sobre as

O pobre colono compra
e ca� I a os a ma n�u a, lU ustrJaiS con,str�tremos 14,00 por Cr 1. O, O, Artur Costa filho o de Bayerische Motorwer vitimas do bombardeio bri

uma encháda por 1� cruzei nas. e�C?laS de aprendIzes
i Cterc� dde 19 mllhoes de I sobr� o valor da ve!1d.a �u An'tonio Carlos ke, onde se fabricam mo-

tanico da capital alemã, do

ros e. um maehádo por 25 mann elros. one a eiS", consIgnação. sem dlstmçao Mourão R tlon tores de aviação Alem dis dia 1.0 de março indicam

cruzeiros, e ainda vive em so a cidade e o' principal um totlll de 786 mortos e

ruta conträ a seca' contra ITESOURO DO ESTADO DE SANTA CATARINA centro ferroviario do sul 277 feridos gráves.

f)S frétes por falta de gazo da J\lemanha
,

lina, As carruças tambem Tabela de calculos para o pagamento do imposto sobre vendas e consignacões' (base 1,40 I) O" aviões britanicos ata Nas· ruas de Paris
exploram bem os seus ser- caram a Alemanha em sete

viços, pois um carro de

I I I I I I I
das nove noites de março Londres, 8 (R) - In-

aluguél cobra por uma pas Cr$ 0,00 l,coo,oo 2000,00 3,000,00 4.000,00 6.�00.oo 7,000,00 8.000.00 9'000.00 e em cinco delas efetuaram formações que acabam

sagem .da cidade á GO!ß- outr03 tantos ata9ues in-' de chegar a Londres re-

panhia Jen�en,' que fIca até Cr$ 100,00 , . , . , . , " 1.40 15.40 2940 4340 5740 7140 &5...40 9940 !l340 12740 tensos contra Berltm, Harn velam que reina intensa
proxima, 25 cruzeiros! de 100,10 Hté Cr$ 200,DO 2,80 16,80 3080 4480 5880' 7280 8680 lóo 80 114 80 12880 burgo, Essen, Nuremberg in ietação P'

OS carroceiros pouco dde 200,10 até 300,00 4.2:: 1820 3220 462· 6020 7420 8820 102 20 Hô 20 13020 e Munich qu em e riS

L e 300,10 ate_ 400,�0 5.60 1960 3360 476 61'" 756 89 ö'o 103 60 117.60 1.31 6 A tensa-o t f
gastam com os animais, I de 400,10 até 500,00 7.00 2100 3500

o

63 �� 77 o� 9100 10500 11900 133 o� Durante a incursão so en re ranc�·

porque encontram pasta

I
de 500,10 até 600,ElO 8,40 2240 3640 :; ��I 6440 7840 9240 10640 12040 13440 bre Nure�ber�, r�alizada ses e alemães chegou a

gens por toda a parte! ddee 600,10até 700,00

9'8�
238c 3780 5180

65801'
7980 9380 1078 12180 13"80 segunda-feira a.nolte, el?- tal ponto que surgiram

700,10 até 800.00 11.20 2520 3920 5320 ô720 8t 20 9520 10920 12320 13720 P eg se mUlt

AVIADOR BREVETADO

I
de 800,10 até 900,00 12,60 2660 4060 54601 6860 8260 9660 110 60 12460 138 60 ti� d�ra;�atro e °Joi�ro��l tam.b�m os guerril�eiros

Por motivo de ter sido de 900,10 até 1,00.00 14.00 2800 4200 5600 7000 8400 9800 112 00 126 00 14000 quilos e incendiarios e não' pa�lslense�, os quais nos

«brevetado· o Sr, Elias ha motivos para supor que ultimos rilas, efetuavam
Mioni, chefe da Sucursal NOTA: - A presente ta�ela ,co�tém as impostes a pagar sobre as operações de valor a é Cr$ 10,oov,00: A linha horí- O de ontem tivesse sido de surpresa quatro ata·
d A N t·

.

BI enau
zontal da tabela, na parte supenor_,lndlca o valor em um mil cruzeiros e a la, vertical a fração de úm mil cruzeiros, '

'

,
c O ICla' em um T d I d t b I menos violento.

, ques aos edl'flocl'os oc".
seus amlOgos lhe oferecem .

en o-se, o �a or a ransaçao so re a qu� se quer calcular o imposto a pagar encontra-se este no crusamento da linha u

verttcal· d�termlllatIva do valor em um m I cru�elf)s com" a horizontal da fração de um mil cruzeiros, d I I -
.

um almoço in timo, o qual ASSim se o v,alor for de rr$ 3 32� 80 o Imposto a p�gar será Cr$ 4760 pois que o cruzamento d� linha vertical Cr$ Londres, 11 (U 2P.) �
pd os pe os a emaes em

foi servido no. Restaurant 3000 00 �om a h,onzontal Cr� 300 10 � Cr$ 40000 determma Cr$ 4760 Si o yalor for de Cr$ 678560 o imposto será de Cr$ Falando na Camara d9S Paris, sendo mortos va

cBar Avenida'», de proprie- ��:ode�o�fs °cac:o��amento d: lInha vertIcal Cr$ 600000 com a horizontal Cr$ 700 lo a Cr$ 80000 ináica Cr$ 9520 e assim Comuns, o Ministro do Ar rios deles.
dade do Sr. Eugenio Schoe Por esta tabela poder-se-á calcular oimposto sobre valores de mais de Cr$10 OJO 00 até Cr$ 10000000 na 'forma seguinte: manifestou que o comando .

flouve verdadeiras ba'"
nau Valor Cr$ 3332480 ",- Cr$ 3000000 (10 x o imposto si Cr$ 300000) Cr$ 42000 de ??mbarce!o destruiu ou talhas nas ruas entre

Comparecera� a esse
/ 332480

,

.'

'

,

4760 dantftcou Se!lament� cerca sentinelas àlema-es
a.gape muitos amigos do; ,

'

.

' Cr$ 46760 de duas Iml fabncas na '.

e os

S M'
o .

d A reo I O�SER�AÇÃC? : - Nas .v�ndas a ,vista o iinpos�o minimo por quinzena será de sete cruz.eiros e, nas vendas a prazo e Alemanha e' del'xoll sem lar, guerrilheiros francez es
r. IOnt, SOCIOS o e nas conslgnaçoes o Imposto minIma sera de um crjlzelro e quarenta centavos, de vez que o im posto foi /elevado de 1 25,j' pa-

Club de Blumenau e alu Ira 1.40'1. (Organizada na Estação, do ElCpediente do Tesouro do' Estado 12 de fevereiro de 1943 e aprovada pela Secretaria mais de um milhão de pes I que operam perfeitamen-
nos oa .E�cola de Aviação. da Fazenda) (Oficio n 1041 de 15 de feverilÍró de 1943) " �SO�.�J prgvocanoo alel12 diê-.,Je organisados.,

',._I
,:-' - '-s:�' • .1':

'

";)�'-,',�<,,�: >� i:<
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ARTIGO I _,._ A. Associação Espirita Fé e C8�

ridade, Iundada em data de 21 de janeiro de 1943,
terá por sé de o lugar deuomtnado 'I'res Rios, no

L distrito do município e comarca de Jaraguä,
Estado de Santa Catarina, tendo por fim propagar

a doutrina espírtta de acordo com os princípios
estabelecidos R..

or Allan Kardee, exercendo, dando

exemplos e pregando a mcral e 'caridadp.· -

§ UN�CO. - S!}8 duração será por tempo in

determioadb e seu fundo social constituir sê.a dos

bensfmovets e moveis que aduulrír fl donativos

que rect-ber.
.

-

ARTIGO Il - A associa ção serä admlníst-a

da por uma díretoría composta de um presidente,
um vice-presidente, um secretario e um tesoureiro.

§ I - O presidente representará a socíedà-.

de [uuíoíal. e extra-judicialmente, ativa e pasaíva- .

mente; convocará as .Assemblélas Geraes com a

antecedi ncía de lfí días; promoverá 8S iniciativas.
de trabalhos dentro dos finFi éspírttas: admínístra
rá a so öíedade e prestará contas de sua admínts

trará a sociedade 'e prestará contas de Bua admí

níatração anualmente ou quando lhe- for exigido
pela Assembleia ou demals membros da dírêtcrfe;
visará as contas que forem legaes para que o te

soureiro 6S pague.
§ II -:- O více-presídente substituirá o presí

dente em sua ausencía e Ímpedimentos.
§ III - O secretario terá Íl seu cargo o es

pediente geral da sociedade e lavratura de atas e

oficios.
"

§ IV - Ao tesoureiro incumbe ve.r sob sua

guarda es valores da sociedade, fazer as arreca

uuções, Escriturar um livro caixa e oütros que ro

rem determinados e prestar trimestralmente conta

ECZ'EMA.

li'
6A.

FERIDAS, Casas 'de aluguel ao presidente ou diretoria. ,

e:

i{ DARTROS

".
,

§ V - Compete a dir�torJa resolver a rete-

.� MANCHA. Alugrrn-s» duas casas á rendum da Assembleta Geral os casos não pré .

.,_.
e� "ELIXIR DE �OOUE'RA" rua Martchal Deodoro vistos néstes E� tatutos, inclusive marcar."6S ses-'

J!l

I
.,.

CONHaclDO HA 65 ANOS (fundos). Tratar ...om,
sões,

.

•

'

VENDE-SE EM TÔDA I"ARTE. _ ENGENHO RAU LTDA
.

ARTIGO IH - A ,direloria será el�íta anual·)
--.------.--- ---.-

.

_

mente na Sf:'maDa que anteceder ao fim do suO,

I'
, -. do 'mandato anterior, em Assembleia Geral, previa-

-

I
. "C.l\LÇL\DOL

mente convocada,' com 8 presença de qualQuer,1
numere de socios e maioria de votação.

. § UNICO - -Os membros da diretoria, em

suas ausencías ou impedimentos serllo substituidos

_
na ordem. d.e colocação em que @slão no artigo
segnndo.

.

ARTIGO IV - Os Bocios não respondem sub
sidiariamente pelas obrigações' �ociajp.

ARTIGO VI Esta assocjf.çãd somente será ex·

tiuta p(r Aspembleia Geral, especialmenle convo

cada pa fR �SFe fim e cem votaçäo lav oravel d�

2/3 dos I!wcios presentes. '

§ UNICO - Em cal30 de dissolução ds 80·

ciedadEl.__, os bens s�rão 8p,Jlcados .em fins de ca·

ridade.·
. -

ARTIGO VI 2. Toda pessoa malür de 21 anos

poderá E er 80cio, uma ves 68tififBÇ6 8S exigencia8
destes Estatufcs e' as demBis que� cCIlstaTfm .das

atas, e determinações dti dirf'turia '

ARTIGO VII - SäCo SEUS soclos fundadores e

contitUrm 8ua primeira diretc'fia [;S se.nbore� JQRo
-- Di( nisio Henrique, pi'e8idente. Alciblno M8noel Cor-

CAIXA POSTAL �. 34 re8, vice. preside:.te, Manüt:} Lem\,s, secretario e

I
Rua Manoel L de, Andrade,14 Le( nel Lem( s, tese uretro, todos bra8ilrir08, lavra.

11541-Campinas Futeból Clube, São José _

:>
. TELEFONE n 155 Gore�, residentes em 'Tr(,s Rh'R ntste municipiQ

10120-0randino Lídio, Itacorobí I
de Jaraguá

12358-Maria Adéha de Sousa, Tijucas
.

�','

o:
s ,

•

4594-Manoel Severino da Silva, Blumenau I
> Osr

"lJ·.

f4 m
· 08. '1'D Jarl:!guá, 8 de março de 1943, ,

1972- Elfrida Naibiski, Rio Negrinho
.

-� "'." '." n...." C'
'

O'/'�, ..� João Dionisio Henriques - Presidente

11958-Frnesto Mano I da Silva, Tres Riachos & 6 � fIi::f� W' IVI�
A ,"ego' d�J J1�anoel L�mos, pór este não seber es·

16208 - J�ãcr- Pí!dro Alves. Palmas •

'"' . ere v lo! r :

7412-Lucinda Cascais, Tubarão RE'PRESE'NT'AÇO-ES
'

'

16840-A:listina Damásio. Itajai

. 'Euclides DifJnizio - Secretario

5147-Noemia Souza} FpoJis .

. Florianopoys, 4 .oe 'Março 'de, 19�?'
� r

.í-

Sta,

l;'·, .i<;;;'�•. '�"'�; '?',JkProm etaflO�,: ;�J;".�OR,eIRA {ll',P'A;: :zi. :"';,,;
B7JZ�74�_���JZl,74&oB�&1í1A\'bW]J:il_Z{l;��&1i7e��

.(Marw Tavares da Cunha Mello) Tabehäo

........._-�-......,__#'1l1��� m í�='���b' 'L'�* '�,,.�w:!n '?j;l ;jl-f.'�th nA· ;:��i����t:� __ ,�� !��,-:,i>\: �_
.

..� ,-'
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Palace Hotel
Livros! .

de M A R TIN S J A R U G A

Rua Barão do Rio Branco n. 62-

Livros! !

Livros'
Todos quartos de apartamentos, com

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

Salas de amostras para os srs. vieientes

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

da AssoCiação Espirita t=:é e Caridade

Séde em Trçs Rios Municipio de Jaraguá.

Edital
para habilitação de

herdeiros

, , ,
• • •

Des mais renomados escritores universais. Con

sagrados pela critica do Paiz inteiro num exito sem

igual.
QUO V A DIS? -;:- Sienkienicz

A CABANA DO PAI TOMAZ _- Stowe

DAQUI A CEM ANOS - Belami

SERMõES DE OURO - Pe. Vieira

SERIE NOVELAS oo CORAÇÃO
_
A Dama das Camelias, Alalá e Renato, Paulo

e Virginia, Oraziela. Romeu e Julieta

Encontram se na

BRASIL

O DOUTOR ARY PE
REIRA OLIVEIRA, JUiZ
DE DIREITO DA COMAR
CARCA DE JARAGUA�
ESTADO DE SANTA CA

TARINA, ,BRASIL, N.t.,
FORMA DA LEI ETC.

" Estatutos

COIINTRA o IMPALUDISMO

1:J.ltij'.���'ij·.)j.;{.Jij
Combatem todas as febres palustres, como a

malaria, maleita. sezão, tremedeiras e

intermitentes,
FAÇO �ABER aos que o

presente edital' virem,
que por este [uízo foram

arrecadados, arrolados e

postos em admínístra ção
08 bens deixados por
Alfreda Corrêa' da Silva
aue faleceu sem herneí

ros presentes, pelo que
convido a seus herdeiros
sucessores do dito fina
do 'l virem habilitar se

no prazo de seis meses

e requerer o que för a

be m de seu direito. E, pa
r.a que. chegue a noticia
ao conhecimento de to

dos, se passou o presen·
te edital que será afixa
do no lugar de costume

e publicado pela impren
sa local Diário Oficial do
Estado. Dado e passado
nesta cidade de jsragué
aos trf�e días do méz de
Janeiro do ano dr. mil
novecentos e quarenta e

trez, Eu, Nei Franco, es

ortväo o subscrevi.

(assinado) ARY PEREIRA
OLIVEIRA - Juiz de di
reito da comarca.

-

Está conforme o orlglnal
do que dou fé.
.Iaraguá 13 de Janeiro

de 1943.
O escrivão:

NEY FRANCO

Tipogra�la Avenida de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativoAvenida Getulio Vargas, 350 [araguä

ELIX IR. 914�=--==-=--==----------------------------

BERGAi�O. Polfero�o
A sífilis. ataca todo o

organismo
O Figado, o Baço, o Co-ra

ção,o Estômago,os Pulmões

e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Re.imatismo, Ce

gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

individuos idiotas. Consulte
o medico e tome ° popular

.

depurativo
Elixir914

�tJ&�t;g • r�CGrestit"jkiie g�lal. IndECad� \com
!Ui!1SS0 �esde a mais leve f13ijüeza a

f��als rebe;de moléstia consuntiv8.

Peça 'à sua Farmácia ou à Caixa Postal, 1861 - S. Paulo

Inofensivo a o organismo.
Agradavel com" .urn lic ôr,
.Aprovado como auxiliar rio
tratamento da Sifilis e Reu
matismo da mesm i origem
pelo D. N. S. P, sob o.. II.

26, de 1916
É UMA OOE'NÇA GRAVíSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA

. �iLIA E PARA A RAÇA. COMO

UM 130M AUXILIAR NO TRATA�

MENTO OÊSSE GRANDE FLAGELO

AG. PETTINATI

,

.' Credito l\lutuo Predial
FUNDADO NO ANO OE 1914�

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado

FLORIANOPOLlS 1.
:. Ruâ 'Viscond�.de ?Jlr� Preto, 13 �s\marna'e .

RESULTADO DO 439. SORTEIO REALiZA- ��o6.0S OS QÍ�jÇ�(.O "DO DIA 4 DE MARÇO DE 1943 r:;:; 1, J�,
S �

. ,

.

.. (O�

CADERNETA N. 8422 ,�

Premios em mercadorias no valer de os 6.250.00 ,
Foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis mil duzentos e cincoenta Cruzeiros (Cr$ 6.250.00) a .cader

neta n, 8422 pertencente. aos prestamista Maria da Gloria Fàguu-
des, residente em São Francisco do Sul. ,

USE o

A SíFILIS SE APRESENTA sQa

INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

BONIFICAÇÚES EM MERCÁDORIAS,!'oIO VALOR DE Cr$ 30.00

REUMATISMO

ESCRÓFUL.A.

ESPINHAS

FíSTUL.A.

ÚLCERAS

5567--:Miguel Vifá Rica, Rio do Sul
5811- João Luiz 'Rocha, Tres Barras

,

13898-Erick Paulo Erzemann. Santo Amaro
7303-María dos Anjos Seárá, Fpolis.

• 19304 -José Bensplinger, Poço Grande'
13354-- José Manoel Mendes. Tubarão ,

12891-João Gomes Nobrega, Blumenau
. ,

lI808-Artur Oto, Irati
9853-Maria Luiza de Souza, Rio I'avares .

IOOO-Gel cina e Gercino Vitor Becker, Fernandes
NO VALOR DE Cr$ 20.00

1778 -Olivia C., Sousa e Irmãos, Tijucas
19413-Elisjário Bruncr, Fpolis
J 1672- Estefano Felching. Barra das Bo�bas .

6(,93 - Socie�ade l<ecreatíva ßlondin, Laguna
19516 - JoaquIm B. Torres, Cruzeiro
4905-Maria das Dôres. Fpolis.
16241-Joana Vieira, Itajaí
3793-Nabor Rosa, Rio do Sul
15720-Alzira Lopes Farias, Fpolis ..
13070-Nicéa Moreira, Canoinhas

'NO VALOR DE Cl$ 10.00

<.

13668-Ä na Polinski, ,Ponta Grossa
lJ536- Estanislau Kusa, Joínville
1468-A M. H., Fpolis. •

12789-Arcelão SHva, Ganchos
3482� <\manda Renalda Gressel, A vencal

13572- Ludgere Francisco Teixeira. Santo Amaro

4119 Izaura Bucheie, João Pessôa
6984-Armando Jacques, fpolis. .

10220-Acelino e Ascendino ge Quadros, Barra do Aririú,

16951-F"brica de Bebidas Mater, Biguássú

ISENÇÚÉS DE PAGAMENT9" POR CINCO SORTEIOS

. I

INDUSTRIA DE_C'� LÇADOS
. GOSCH IRMAOS S A

IJ.l\RL\GUL\ - /-L\NTL\ .CL\.TL\.RI NL\.
•

"

.���'m,�'J7:l���92Z,7R;��;:m�7tLO�2�;m7tL��7tL��

fnd. Tel. :-OROMAIA,
Codigos:

BORGES, RIBEIRO,
A. B. C 5.3 t-d

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sábado. 13 d. Março de iC.13Correio do Povo
,

-

-==-""=======����'�Ginasio ParthoDon Paranaonso �ilOOIEllIlllllollllmurmfillWllil=
(S?b inspeção tederal �ermanente) . I Rohsrio Gran�hsrg �I

.

DIretor: Dr. LUIz Aníbal Calderari � U UU �
Rua Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná

� S
Estão em pleno funcionamento as aulas de � CeI. Emilio Jourdan, 62 - Telefone, 79�
admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental. 'ª �Nos mezes de Dez�mbx:o e Janeiro as aulas deste = Lenh'" p.-lII"ada •curso sao ORATUITAS, E

� ,ca., �
Faculdade de Comercia do Paraná � (de coivara) La. qualidade, metro cubico ou Ei

(ESCOLA REMINGTON) carrada o. $ 12,00 �

Fiscalisada pelo Governo federal � Lenha para forno, etc. Entrega a domicilio'l)
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au � Pedidos á .

�xiliar ::Ie comércio. Internato e Externato, I Roberto·Grandberg I
�t'mnnW1il'mnOl'lIDJl'l'l'JlmlttOOJnn�

Pagina 3

•

Rebôlos de esmeril

Valvulas pa�a vapôr e ar, Manometros e Gachetas

Material de transmissão

Aparelhos de sólda á acetileno e á eletricidade
Material de soldagem

Ferramentas '. ..:,.
. Oleos e Graxas

Máqu�nas operatrizes
Maquinas' de es�reyer e calcular

, -

Motores elétricos e,-Contuntos para luz

Material elétrico para instalações
-

Arados e Descascadores de arroz-

Bom, b a s, Valvulas de pe
Serras circulares, de f ita, para engenho, de atorar

,CARLOS HOEPCKE 'S.,.f\.
co M E R C I O E I N O U S T R I A'

Milriz: FLORIANOPOLlS - Filiaes : BUJ_MENAU. JOINVILLE, CRU.
ZEIRO LAGUNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostruatio em TUBARÃO

. , ,

M � 1
' CALCEHINA

8' e Ii f'� e ID ofo S �:�:�i�i�i�;s:����l��;rmediarlU SI quizerdes que os vossos
. 'filhos sejam sadios, fortes e

resistentes, dae-Ihes CALCEHI·

Compramos de diversas qualidades NA!
A CALCEHINA é um me-r.

dicamento scientificamente do-
Trato r com a sado é contém tudo de que

necessitam os orgãos em for-

soe IGUA'SS'U' 'L DA mação -das creanças,
. .' .

• Alimenta o .cérebro, tonifica

RIß. MO[;HA :
' JARAGUÀ os muscirlos e recalcifica os

-.;.::_;,..;;.,;;.�;._ ossos e os dentes
Uma latinha de CALCEHINA

dura seis mezes.

Em todas as farmacias.
•

Cure seu!' males e poupe seu bom dinheiro

comprando .na
_

FarDlacia Nova
de ROBERTO M. HORST ANßUENOLa que dispõe de maior sortimento na praça e oferece

seus artigos á preços vantajosos,
Rua Marecha Deodoro, 30 Jaraguá CONTEM

B'ANGO INDUSTRIA E GOMERGIO
DE 8AN�A- GATARINA. S, A'l
CAPITAL Su'SSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Acencia : )ARAGUA'
Rua CeI. Emilio JOIirdan, 115� -- Caixa, 10 - End. Telenr. INeO

MATRIZ: ITAJÄ,l

oito element·os tônicos.

Arseniato, Vanadato,

Fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBtW

TONIC6 DOS MUSCULOS

Os Pálidos Depauperados
Esgotados AnêmLos Mães

que rriamMagros Crianças
raquíticas receberão a to

nificação geral do organis-
mo com o

Sanguenol
c, D.N ,5.1:>. de n. 1992 1921

Ernesto Lessmann
fERRARIA

Fabricação de Ferramentas
Ag�icolas

Segas rotativas para arados

l<u� Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Jaraguá

Instituto Maria José
f

Direção: Professora Normalista Maria José Godoy
Rua Df. Mur i c i n. 1022 .. Fone 1-6-7-,3

CURITIBA - Paraná

Dr. W'aldemiro MazUrechen

Medico

Consultorio e residencia : - Rua Mal. Fo.Peixoto, 152

MANTEM OS SEQUINTES CURSOS:
Primerio. Pré-ginasial, Cômerctet, Musica
e Prepsretorios em gerais.
Todas as materiss do �urso são ministradas por

um corpo je professores de reconhecido valer.

A secretaria do" Instituto- atende diaria
mente, das 14. ás 17 horas.

ACEITA ALUNOS DO INTERIOR.
J ,

DR. LUZ DE SOUZA
ADVOGADO

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite
Escritório : Av,' Get�lio Vargas, 160 - Telefone, 34

Poanada Minancora
E' a pomada idea

,
. .

CUrtA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais,

NUNCA EXISTIU
IGUAL

Residencia: Mal Deodoro da Fonseca, 814

Ado_lf Hermano Schultze
FABRICA DE MOVEIS

t I

Especialidades em bancos escolares.

I A�a Rio Branco, 964 Jaraguá

[iJ ................... 'iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii' ........ 'iiiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiii....... iiiiiiiiiiiiii; ......

Ili--'---.
---J

-.--.--,

III &Iolarlo A. �Of�el� !
II Jornais .. Revistas �
III Figurinos m
III

.

A GEN C IA: .

.

111
III Rua IS de Novembro N. 341 gl

II BANCA: (Junto ae Corrd,o) _I
111 _l O_!_N V. I L L � , II
I!J---� ���!!!!!!!!!!!!.���-:-.!!!!!!!!!. l!1

A Farrnäcia Cruz,
ae Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl
NAl':oICORA s

:

ülce-
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna, Carolina Palhar es, de [oinvill», curou com

UMA 5Ó LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
"Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas' de saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira -Pomada
Minanc ora" nunca existiu' a não ser em suas

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

- ,CORA em sua latinha original
�

REPAREM BEM AO COMPRAR!

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

" '

,s...

;.�-rf·

" ,

Prefir'am a [arinha fabricada pelo
-MDINHD 'JDINYILL[�

,_,--,f".,---.,--,,,,,=,!C .

-

/.� \:.. ,." 1 �_.1.
•

f"1
•

� ' •.• '"
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Em reunião realizada pelos seus organisadores, toi escolhida a denominação de clube, "CLUBE GUA...

RAJU" para a nova sociedade esportiva recentementtt fundada nesta çidade. Ficou deliberadomais

,ue a mesma se destinará a esportes diversos, incluindo tute�ól e c�ça e pesca.

Esportes
D. Pedro II. x A. A. Brasil

DO

Mal. Deodoro,84 LOTHAR SONNENHOHL Telefone numero 6

Bicicletas RA'DiOS
Pneus, Camara.,Peças, Aces ..

Iodos •OFICINAMECANICA Ph i Ico e
Material eletrico BID geral •

PreçOIil baratisslmos Cruzeiro

Fàzendas
Amanhll finalmente re será enoaminhada a mi

alisar se-á no gramado ação dos três quádros
da A. A. Brasil, a 3a. par- supra mencíonados,' os

tida em disputa do troféú quals, uma vêz legalmen
«Rodolfo Ftscher-.ne qual te inscrltus, serão ampa
Jntervíräo as equipes de rados não 8Ó pela Liga
D. Dom Pedro. II e da Joinvilense de Despõrtos
A. A. Brasil. como tambem pels Fe
A peleja em perspe deração Oatarlnense de

Uva estã empolgando a Despórtos, e 8S entidades
maS8a esporfiva da cída máximas do p!iis como
de, concentrando em sí tambem pelo Conselho
um ínterress« todo espe Nacional de Despörtos
eíal nelo . rito que nas Nilo é preciso ressalte r
duas partidas disputadas o grande valôr desta íní-
anteriormente, a pri[Ó�i cíattva dos dtrígentes da' .- --'__

fa em Jarag'uá e a outra Assccte ção Atlêtíca Bra
em Hansa, os preltantes eil. á qual todo o jara
êe .amanhA, dividiram 08 guaense sincero devia
louros da vitoria" com

I
dar o seu apõío franco e

dois empates sensaelo desinteressado, porquan.
Da,s, 2 x 2 e 3 x 3 res to prõvas 8S temos bas Ano XX1V Jaraguã , S.abado, 13 de Março de 1943 S. Catarina N, 1.1 ()5

petivamen�. �n�s nos quadros fil�
��������������������.���������������������������������

De fontes 8utcrlzadas dos a entidades oficiais'
"'"

�ab.emos 'que o Dom Pe- que nos tem visitado, e

DEFESdro, trará .o seu quadro que sobretudo demonstra
'r

, A
,ef\>1çaOO por Francinha .ram dlelplna e orgsuísa
do Concórdia de RIo do, ção, Ia tit i.NI d d _. f" onal .

S�I, Ra_boc,lt. do P��y de : Na proxlma edição vol
S U �o o ea a�ro pro ISSI

I Arapu�a'
Mafra e Cabo, do FIa. taremos ao assunto. Tendo em ,vista a .ex Dentre os cadastros de malldade determínarä 8 Quando a gente é criança faz o queto<,!as as crianças ta-

mengo de sao Francisco
'- . -

. h
'

li A d é zem : - tem reinaços e boas palmadas- ...Depots, com alguns anos

aijás íntegr
.

f',
' �rema gravidade do mo- rel.evâncip maior, na 0- ap eaç o e �ev r8S pe mais gaseia a escóla e vai. so'b 'as copas ensombradas armar ara-

dos elei �ra�á reD�rl- ," mento nacional, a Estatfs- ra prese�e, está o pro. nalldades ao )Dfra.lo,r, de pucas aos sanhaçus e bem te vis incautos. E hora,s e h�ras, acoco-

emen os J .'
o �m ID Al I Uéá Militar precisa de Ilssíonal. vez que êsse , em deixan rado atra» de um tronco, �sperar achegada da ,mpruden�e,ten-

Pedro nos primeiros JO- r. varo manter rJgôrossmenté a. Por isso mesmo, a Di do de regístar se, cria ,tada bela metade de larania ou de b�na,na, posta por baia» do

gi�S trav�dQs com o Bra Batalho fu�Usadó8 todos ós seue vísão .de Estatística Mili ernba raçrs �c;s tra balhos ped(tçoÉ�!�r:r�ier.q�msu�����rae:��:'d��. fundo, o recé�so ®
'

8., em disputa do t.roféu cadastros, todas -8JJ suas tar do Departamento Es de �f"fo.?sa mllitar�? pais. bárbaro reponta, inocentado pela tâaâe.

em apreço. MEDICO 'informações, todos 08 titdu'al de EstatisUca, com E é Justo que S(� apliquem Apanhar os passarinhos, .•Com o tempo ,esse praze"cO'll!0

A equípe da A. A., B.ra.. CIRURGIA, PARTOS, MO- seus registos, de geH-ó base no Regulamento de aa.peuas maís rígida!! aos outros, vái ficando pare. trdz na vida. O fataÇ,smo da evoluça.

Sn está preparada nSlca " b á I cria nóvos despios e oportunidades. Outros prazeres vão desper-

,

'

, LESTIAS DE SENHORAS E ,QUe, no instante oportu- Estatística Militar, acaba que ole�ecem o �t cu os
tando. outrararapucas vão aparecendo. No fundo.porê:m.os re-

e técnicB:mente para a CRIANÇAS no, as .�lassés armad'as de sujeitar a registo 0- ao BrREII em guerra, _ cursos da luta bárbara de todas os dias : _ O engßdo, quand(),

pugna cUJO resultado é
DOENÇAS INTERNAS E' possam deles utilizar se brJgatório todos os �ê.

'

muito, muda de fórma

um pon·to de Int�lroga· TROPICAIS-OOENÇÀS DA de imediato e com abso- dicoe, farmaceutlc08, ,va

910 e ao vencedor dll PELE - TQABALHA DIA· luta segurança. terlnàrios, -dentistas', en ERTE I' BILIS
qual,caberá nlo só a pós. RIAMENTE NO H�SPITAL genhelros agrimensores DESP

,

ANIVERSARIOS Tambem dia 12 fez

:�h��»tóÇo��R����emF� ;, .TEIOsEÃoCH.JMo.sOOS-. Dr. L.ó:ur,enro ao.. arqultêtos: cGn__strut,ortes, DO SEU flGIDO � Festejaram mais um anos a sra, Nicia Rubini

ho'nroso t'tulo de cCam
- - , :r. eletre"fsta8, telegra Is as

.' ,. d' 8 o�adosr Faustl'noRubl'nl'

.l Ir LQ- E H laado Malu..J;,·li
v E saltar. da CIma DI.....'. par. '. amversarlo Ia os srs esp :J, •

. QuI U R ORA .IIA rádio-amdores, rádio te L' Id ME'
- HOJ'e faz anos o ]'ó

pello do Municipl?".. _:, Promotor Público _ li>gralista!Í, mezânlcos' Seu flgado deve produzirdiaria- eõpo O ay, urlco

"'em Jórge Érsching, filho
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Lombrigueira
Vermifugo suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante. e diéta!
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