
Coa

Deíesa Mili
tardo Brasil

Medicc s, farmacêuticos,
. veterinários, emíerrneiros
dentistrs, agrimensores)
arquitetos, construtores,
eletrecistas, teldgrafistas
rádio amadores, rádio-te
legrafistas, mecamcos,
motoristas e aviadores-

Todos êsses profissio
nais deverão apresentar
se, de 5 a lOde .aoril
de 1943, á Agência Mu
nicipal de Estatística, no

ediiicio da prefeitura mu

nicipal, para efeito de

registro, obrigatorio ,nl!
estatística Militar.

.

•

O profissional que
deix.r de cumprir essa

formalidade cria embata
ços á defesa militar do

país, . e é, nesse caso, i

nimigo do Brasil.

. ----------�--------------------

Rio. - O juiz Pedro
Borgr s julgou o processo
dr S. Paulo, em que figu Londres, 16 (U P) - Á I maiorais fascistas, havendo
ravam Amadeu Sergio Oi- emissora de Berlim infor instado para· que toda a

glio e Mario Mori, denun mau oficialmente que mar energia, jnoral e material

C t � 1 F'
dados por terem cobrado reram na frente russa do povo italiano seja pos

on ra o govsrno uo gsnsra ranco �t�:�r:�r�g;f�J� �.t1:�:�;���G��r:dle d! :ar�:��::i;:t�gf�;n;�
- termina com a condenação' Argel, Io (U. p) - Mon- de uma nova «Junta» afim

"Auxiliar a Espanha é auxiliar a Hitler" de Amad�u Oiglio a 6 me senhor Spellrnann, arcebis de auxiliar as vitimas dos
-

I
ses de prisäo e Cr $2.000,00 po de Nova York, disse bombardeios aereos.

.

Ch f d E t
.

t t t t
de multa. aos jornalistas que se con-,Nova York. (U P.) - A compras, o e e o s a- CI� oso, pro es ou con ra o

vencera, por ocasião da Londres, 15 (U. P.)_
União Marítima Nacional do Maior; auxilio. O proletariado ian

sua visita a Roma. da pos O radio de MOSCOcl infor
anunciou ter comunicado que. procura impedir a re- RegistrG dos apa- sibilidade da Italia fazer mau que o marechal Goe
ao Departamento de Esta 5 - A Russia, que tem messa dos materíais por relhos de radio paz' em separado com as ring se enc-ontra em Roma
do que não participará no em Franco um inimígo a melo de boycott. Nações Unidas, procurando vencer a in
transporte de materíaís vi- Proibindo aparelhos . de gasogeniO d' Te3rm1 indará ]10 tPrO�imo dicisão do <duce- e do
tais para a Espanha do

••

I
. Ia o corren e rnes o Londres (A. P.) - A novo Gabinete italiano, for

general Franco, que podem pa�� auto�o!e�s partu:� ares "prazo para o registro sem radio de Roma, em irra- çando os a aceitar todas as
ser ou serão utilizados pa- O ministro da Viação Instalada na sede do Ccn- multa, de aparelhos de rá diação captada pela Asso exígencias alemãs. Anun-
ra reforçar a maquina beli· assinou portaria designan selho Federal do Comercio dio.

-

ciated Press, deu a conhe da ainda a mencionada-e
ca nazista.» do o engenheiro Moacir Exterior, e terà como ob- Findo esse prazo o re cer que Mussolini falou so missora que as negocia-A resolução aprovada Malheiros Fernandes da 'jetivo examinar o projeto gistro será efet-uado rne bre «aspectos da situação çõss entre Mussolini e von
nesse sentído - acrescen- Silva consultor tecnico, referente á proibição da ra diante o pagamento da ta em geral da guerra», e a- Ribbentropp, que começa
tau - de «desviar navios para �epresentar essa Se brlcação de aparelhos de xa, que e de Cr.$ 5,00, e centuou -a união ínabala- ram em Roma em 23 de
para a Espanha de Franco cretana de Estado na Co- gasogerno para automoveis mais Cr.$ 25,00 da multa veJ de iodos os italianos», fevereiro, continuam' atual
é a mesma coisa que os missão especial que será particulares. regulamentar. durante uma reunião dos -nente em Berlim, por in
desviar para a Alemanha
de Hitler.»

.A Gazeta' publica a se

guinte resenha dos aconteci- _

mentos relacionados com

a situação da Espanha em

face da guerra: O Departamento de

lordem
de seus superio-

1 - A Espanha precisa Educação, i:l exemplo do res hierarquicos, o nos
mate rias primas, petroleo, que tem feito em outros so- professorado irá sen
viveres, armas; municípios do Estado, tir de p. rto um novo �.2 - A Alemanha afere �

ceu-se para abasteceI a, em ha escolhido Jaraguá pa lento vivificador de seu

troca de sua adesão ao eixo; ra real.zação da primeira trabalho quotidiano, corr
3 - Roosevelt. em Ca SEMANA EDUCACIO; indubitável repercusão no

sablanca, para evitar o a- NAL do corrente ano le- espírito de seus alunos
certo, prometeu dar o que tivo. e intensificação de seusa Espanha precisasse, em

troca da sua neutralidade; Essa deliberação mui sentimentos cívicos
4 A Espanha aceitou to honra O professorado Nosso povo em geral

a propesta americana. por dêste Município e os be-Te especialmente o.. da
que não suportaria a en neffelos decorrentes são zona rural é demasiada-trada. na guerra, debilitada

incalculaveis. 'mente conservador e acomo está, e mandou a0S

Estados Unidos, fazer as Recebendo a palavra de penas lança suas vistas

Italia
e.m

incluida á
separado

paz

termedie do embaixador
italiano, sr. Alfieri, e os
funcionarias grrmanicos.

o maior empres",
timo de guerra

da bistoria

Washington. (A. P.)
Foi marcado em 13 bi liões
de dolares - o "maior na
historía do mundo na es.

pecie - o importe do Se
gundo Emprestímo de Guer
ra a ser lançado a 12 de
abril próximo.

O irnpprte do
-

Primeiro
Ernprestimo lançado em

dezembro do ano passado
foi de 9 biliões mas seu
total alcançou até agora
12.906.000.000.

sobre um jaio muito li
mitado das mútiplas ati
vidades nacionais.

A escola dilatará o al
cance de suas vistas e o

professor será a força
propulsora da grande o

bra em construção.
A palavra de ordem

e a orientação geral do
trabalho educacional sob
o novo aspeto da escola
moderna, consoante as-

pirações nacionais, serão
transn. itidas ao professo
rado, no decorrer da
semana pelos seguintes
professores:

Dr. Elpidio Barbosa,
Diretor do Departamento
de Educação;

. Luiz Trindade, Inspetor
Geral do Ensino;

João dos Santos Areão
Inspetor Escolar de Es·
colas Particulares e Na
cionalização do Ensino;

João Romario Morei-

ra, Inspetor Escolar
931. Circunscrição.

Forças norte-ame",
da ricanas ocuparam

Gafsa

Na Tuuisia'Semana ed ucacional em -Jaraguá -

CORRP.IO DO PO
VO, modesto paladino
do progresso de Jaraguá,
congratula- se com o De
partamento de Educação
pelo acerto da 'medida
em prática e com a po
pulação em geral, a quem
felicita, pelos grandes be
neficios que irá colher
com tão patriótica inicí
ativa.

Argel, 18 ru P.) - As
fOI ças norte-americanas o

cuparam Gafsa, importante
localidade situada no se
tor central da Tunísia. Se
gundo revelou oficialmen
til O Quartel General Alia.
do os norte-americanos en
traram em Gsfsa depois de

.

um espetacular avanço de
quarenta quilometros sem
encontrar grande oposição
de parte dos soldados do
«eixo».

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pagina :2
Sabado, 20 di Março de ! 943,

I'

..
1 QOO.OOO,OO

-37,155,80
.

i

129917,?'0

350000,00 1 517073,00

.1

78QOi3 2Q·
3.741 ,�O

r

2.695,00
64512.00

"

-Curitíba, lO de Fevereiro- de 1943
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Othon Mader • José. 13ettega - Pedro N. Pizzatto - Anacleto Theogenes Carl» - Diretores'
.... il .....

Ja) s. J. Ca;rdoso, Con!apor
t_" p

""1 t, .Ó:

ATALAIA 'COMPANHIll. BE SEGUROS· ..OERAIS
-:c,--- Contra -de lucros e�pérdas ê't:n;�;3{ de dezembro de Ú�'42 _.

t '_."

" i>{
. "

c t

. , ,,�.,. ...

)-
,

514.438,40
]99943,80
32 íl20,90

.

4.250,00

D E BIT O MOVIMENTO . [NDUSTRIAL
.' .'

Pat'r-i:monib
Reve são de reservas tecnicas de 1941 :

Riscos não expirados
"

'

.

Sinisn Oi; a liquidar
O cilação de titulas

751.053,IÓ Rece:tas

OREnlTO

10511,00

í
•

4 �"_

352.668 Lá
65.(89,00
3.000.00 420.757,10

12.919',10
Pre rnios :

S 'guros dirétos :

lncendio-
Transportes
Trauapoetas .; riscos
Acidentes 'Pessoais

1.735773,40
768,249,10

de guerra 530,528,50
150.71890 3,185,26990

28096,70 Resseguros aceitos:
Incendio

630,511,10' Tr�nsportes .

ACIdentes Pessoais.
Retrocessões - IRB:
Incendio
Transpor tes

Oomissões de resseguros
lncendio
Transportes - riscos de guerra
Transportos - riscos comuns

Acidentes Pessoais

. t C· 634,20
167,247,90

25.271.00 193,]53,10

357,(21,80
49,570.50 406,592,3ú

Recuperação de sinistres
Incendi..
Transportes
lndenlzações-de prejuízos de retro

cessões de transportes - IRB.
Salvados Incendio

. , J

cedidos:
364.000,60

15,915,90
9,84-1,50

11,Ó85,40 401,446,40

183205,a.
36,258,50' 219,464 Sõ

"" '

110:'-
• -e _t t::]'1 }[

37,557,20
]0'751,20 4,454,23-4,40

'1",

'Cr$ , '4,874,991,50

f'. ( f"l('i t, rr ,:.J t_�

.. ,. ...,..

-'1

._!� 161,011:30
70,452,10

Reservas estatutãrlas :

Pundo de Beserva Social 129,91-7.20
Contas de Regulari�ação '

Dividendos - 2;0 dividendo 9 o/e s/capital realiz.
Percentagem á' Diretorla '. 6010 s/o lucro

\

153.0�3,60 .

"

!'
'I�3,1,46;40

64,512,00
.13.887,80 78.399,80,.

CrS 231 463.40

: ... )I

,:.:
-,

Or$ 231,463,40'

Curitiba, 10 de fevereiro .de 1943

,Nader � ./�sé Beztega
",."

.

l"tdro N' Pizeatto - _j1nacl�to Thec{/wts C('rli - Diretores - (8) S. j. Cardoso,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.a disposição
.

Clube G.uarajú,do ·praça

" l;a3:;o:[ Ie sv orte s
I o snr. 7rlinci8�t).. Fi

scher. «m cficio dirigtdc
80S organisadores do �lu.
be GUlirajú, qu= abatxo

de tr&D8Cr�vemO[l, vt:iú de
.

de clurur a sua hdf'säo,
aliás muito valiosa, á DO'

va s grernu.ção e PL'Z a

dispu6ição da mesma a

praça dI' e sporte s �e que
é Or0i-'f it Itl r lo, b\\uada

nos fUrl(jf1!r da rua Mne.

ehal Df'od8 roo

cJl:lröguá, 18 de mar-

ço ue 1943. .

Aos �rs. c..rganilladores
do E. C. Guarajü.

Ten(Jo sctenets, por
íuterme dl« dessa conceí
tue-da f· lhe �Cotrelo do

Povo-, oa :fuodaçle: �e
mats um. clube t:hportl
V(J nesta séde, levo 80

seu conneeunenio que,
como velho epreciador
da educação Tisica e es:"

portista, desde já ponho
me á inteira otspostção
do novo clube em «rge
nísação paru auxiliai o

no que me lôr posstvel.
E C8S0 necessite dum

gramado para 08 seus

treinos ou mesm» para
es seus jl·gos de juubol,

Jaraguá os sra. org!iOislid, rel.ól po
derão cvntar com o cam·

po de minha proprieda
de situado nos fondüs da
rua M8r�cbltl D.,odoro.

fiscais e co. S8udações ate(lci •. sas

Frstlciéco F. Fibcher.»

a

3.0 p a.t elem

de

Em disputa do troféu «Rodolfo Fischer- Sabado

10
Realizou se domingo

ultimo, no gramado da
A. A. Brasil, a tercrira
partida ue futebol em

díspute do t!oféu «Ro
dolto Fischer» entre as

equiqes da Assor.iaçllo
local e da S. DJm Períro

lIAd�u�:��8que regiSlou,OCa��de Joinv�lle veD�eU'CAMPEO'NATOnumerosa assístencle, . O Aval, de Florlanopolls 'I'
,

,

...

,

transcorreu movimenta' I

dissima, oferecendo Ian 'Em Ftortancpolts, t';c' ! nente Leonlqas Herbster,
'

ees emociooantes, não
ve. logar domingo ultimo, prefeito de Jarftguá e .

chegando, porem, a de
em ';8�n8acional embate velho. e destacad? adep JOIOS em campos neutros

.igual:' venceudor, vois entre o ,Avei, campaãn to do clube alvl negro
terminou, como as duas do Estado, e o Caxias, joinvlllense. Cumprimeg... .

, p1lrtfdas anteriores, com de Joinville, ashíndo ven- tamlJ& o Caxias' ppfú O Conselho Maxlmo da

um empate, no tempo re cenor o quadro joinvil' slguíüeatíve vitories al CBD estuda detalhada

(ulameiltar de -4 a 4 e Iense pelo score de 5 a 3. oançsda em Florteuopo m.ente os planos do pr<!.
apos duas prorogações A embaíxvda cexíense lls, XIIDO Campe onato Bra81

de 5 a 5. foi chetiada pelo sr. te·1 leiro de Futebol quê te

A atuação em conjun r á inicio dta 3 de Outu

to do quadro jarsguaen. bro, Para que näo se re

se foi um tanto ·falha.

b G
• • pita o que tem se verl

Destacaram se com 8U88 C'I u' e ua raJ U ficado 6 CBD vae pro

j gadas Jorge, Cabo, A-
'

"or a realisöçlo, d'lS . jo
maury, Mdhnke, Lucindo, gos entre ('.8 diverso'

Nunes e José. O quadro Está alcançando bastante entusiasmo entre Estados, parnclpantes do

visitante mostrou-se bem
os afeicoados do esporte bretão a organísação de torneio, em campos neu

... tros,
mais um clube, que terá a denominação de «Clube AS8im, é que os gau-

..

Assoda"�" Ouarajú-. As adesões obtidas f a v o r e c e m cbos enrt�ntari8m o ven-

•..: ti �d deves esse emprendimento, com o qual estam.)s cedor dos cf:ltarine-nses Ern frente" Pref. Municipal
..por va. O de 8cordo, pois só assim o esporte chegará em

I

e parana�nses em Sio

I d f·
..

I 'á d T Paulo. Os paulistas por Advocacia e Contabilidade
Va e o lia ai nosso meiO ao nave que J se po e espe�ar. 0-

sua vez seriam os !ina
. 'L I das as pessoas que desejuem se inscrever como listas com os cariocas e .

,,"
.

.

Conforme gentil comu I sacias deverão procurar (' sr. Tito Espesim, em nesse C880 os pauli8tas Encarregd·se de qu�stões yl. IClana!'l,

Ilicaçlo que recebemo8, poder de quem se encontra. a res(Jetiva lista. enfrentariam 08 mineiros, merClalS

em 88sembléa geral or no Rio de Janeiro, e os' Requerimentos e serviços perante ac; repartições. -
_

dinaria realizada a 15 de cariocas disputariam com
, federais estaduais e municipais.

janeiro p. findo" foi -el�i· ESPERTE I BILIS I I
os C6 pichab8s ou per

'

."

ta li nova rlirt'toria da O AVÓ! MÃE! fiLHA! nsmbucan08 em Minas Defesas fiscaiS
entidadê acima, para o 0'0 SEU flGIOO T d d I Gerais. I i t t
,no social de 1943' 44, loas evem usar Nas partidas no norte Cobranças.. nventar os • COD ra OI

que ficou assim cODRti. E Sallir. di CIIIII DIsposto Plr. Tu.

ri S � t' 'Iseria
a mesma cousa,

tuida : Seu fígado ,deve .p.roduzirAiar�- I DXO e a IDa sen<1o que 08 cearenses Organisação e constituição de firmas

mente um litro de bilis,. Se a bIlis nao ,.
,

..

S S I d
.

t
. .

Presidente, Abdún Foel'l; corre livremente, os alimentos não I
. ,Jogflrl8m em . 8 va or Balarços f� quaesquer escrJ as comerciais

Vice, Nel80n Heu@1 ; Con sãodigeridoseapodrecelTh-Oigas�s I e 08 baiaDos ou pernam·

lelho Fiscal: Antonio Re- inchamoestÔmago.Sobrevémapn- (Ou Regulador Vieira buc&npli! em FortaleZA ou

eha Andrade, MarIo U. são de ventre. Você sente-seabatido A mulher evitará dôres

rl'arte e Erlco Scheefer. e como que envenenadO'; Tudo é
t

.

�
amargo e a vida é um' martíéi.. Alivia as çólicas u ermas

Para os ca rgos de se

I
Uma simples evacuaçãQilio toca-

Emprega·se com vantagem. rcretllrio, tesoureiro e di- ráacausa.Nestecaso,asPíJulasCarter I
. . são extraordinariamente eficazes.Fa- para �combater as ir regu a·

retor técnICO, re!1pectlva·
zem correr esse litro de bilis e voc&

. ridades' das funções peri6.
-

mente, o presidente elei sente-se disposto para tudo. Sãosua- dicas das sp.nhoras I
to escolheu os snrs. N. ves e, contudo, especialmente indi- É calmante e regula-
Silveira Junior, Paulo cadas para fazer a bilis çorrer livre- dor des&as funções
'li d

.

A Z mente. Peça as Pílulas Carter. Não
,JUen onça e utonl0 . aceite outro produto. Preço: er. $3,00 Fluxo. Sp.datina
Noronha.

diretores da A. A. Bfa-I
aíl, que serenou ," anl

Imos e tt'Z com que o

j( gll continuasse dentro

nas verdadeiras normas

esportivas. E 5 P O R T' I V O,

treinado e perigoso Bd
versar to.

Duranie a, pugna veri
ficou-se llgeíro incidente

provocado por e xaltadus

locais, íntervíndo um dos

Março
de 1941

BRASILEIRO
N!lltd. Corn« "'1' vê é

umtil
de <terr( tas. ·A decisão

medida jU8lH O C680 a flnal, cMf'lhor d88 Trt>b"
ctm /j. é IHI Til filio h� ve r t\f: räo ff'fl H8adu em São
maís ..h scuípaa em caso Paulo f' Rio.

I

�omerGiaI· Ltna.
Bua Marechal Deodoro, 110

Treino da A.
Atlética

Em seu gramado, a A.

Atletic8, CODVOCIi, :por
DOSS,O iLtermedlo, 08 seus

limadores para um treino

geral. no jom�Dg(). às 8

boras da manhã.

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

CLiNICA ESPECIALISADA

DR. SA9ALLA·· AM-IN Em Bananal
Consultss (m Joinville a partir de 22 de Março

o forte conjunto da
Associe çâo «A t!ética. de
verá pnfrentar, DO pro
ximo domingo, diti 28 do
corrente, o' poderoso
COCljUDto (jo Seleto Es·
forte Clube de Bananal.

pela sua comprovada efica·

da é muito receitada. Deve
ser usada com confiança

Fluxo Sedatina

Livros' I

iOlOlX::--::Xcas-=;;=R'01��O Encontra' se em toda

Támara., Ameixas, Passas nac. O I
parte

O e eltraogeiral.-Artigos- p. palcoa J ,-_Li_C_D"!,,,N_S_P_n._67_,_de_1._91_5":,,",,
R Paslas marca "C�ocbita" � ÁNU�CIEM
H Proprietario: JOSE ALBUS O nesta folha
J(C:IIX::"'lC»C"C,,!,::;OJC:::IIC:IIlOlIClllOllOlC::XIlOl�C::X.c::lIlOlC::X)(

Livros! !

, , ,
. . _.Livros FRACOS E AN�MICOS I

Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

IlIpregaM Ma .....:

To....
R••Fri.do.
BronQuit••

. Elcrofulo••

Conv.l.sc:.n�.s
VINHO CREOSOTADO

É UM GlERAOOR DE SAÚDE.

Des mais renomados escritores universais. Con

sagrados pela critica do Paiz inteiro num exito sem

igual.

5
•

QUO' V A DIS?· - 'Sienkienicz
A CABANA DO PAI TOMAZ - Stowe

DAQUI A CEM ANOS - Belami

SERMÕES DE OURO - Pe. Vieira

SERIE NOVELAS DO CORA"ÇÃO
A Dama das Camelias, Alalá e Renato, Paulo

e Virginia, Oraziela. Romeu e Julieta

\,

Em todas fi): b()p� Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MIN ANCORA

25·

50
Peitora I

Tipografia A�enida Alguns ����:�Om:1faVilho.
Jaraguá

.

so �specifico -PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE - cu·

raram radicalmenle uma bron

quite cronica que· me. acabrunha

va há muito tempo o Sr. A. P.
de Araujo Corrf'ia.
- O abaixo assinado atesta que,
sofrendo ha lonl;{o tempo de

uma forte bronquite se curou

radicalm> nte com o uso de al

guns vidros do PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE

Pelotas - A ntonio Pinto de

Araujo Correia.
ATESTADO do cidadão Alfre·

�»):»»»J)JmO�� �� �osues:e d�atREITÔRÄLelhÔE
ANGINO PELOTENSE' em vis
ta do resultadl' obtido pelo
mesmo cidadão :

.

AOS QUE SOfREM - lllmo.
farmaceutico Dr. Doming(ls da
Silva Pinto. - Alfledo José de
Matos, sofrendo da laringe, de
sesperado dos reculsos n édicos
e aconselhado por um amigo,
recor eu ao afamado PEITORAL
DE ANGICO PELOTENSE. e

logo sentiu os beneficos n·sulta .

.

dos com o uso de fláscos : por
.

isso aconselha aos que sofrem
do mesmo incômodo o PEITO.
RAL DE ANGICO PELOTENSE

� Pelótas.
Altl-erlo Jose Matos

. Confirmo este atestado Dr. E.
L Ferreira de Araujo (Firma re

conh, cida.}
Lict nça N. 511 de 26 de Mar

�o de 1906.
Deposito geral: Laboratório

Peitoral de Angico Pelotense -

Pelotas - Rio G. do Sah
Vende-se em toda a parte

.

\

Encontram se na

Avenida O� tulio Varga.s, 350

I
«C««O))D»J«K(«COc<<(K(c�

FARMACIl\., IGUASSU'
Rua 15 de Ncv 468Joinvile

Especialidades farmaceuticas nacionais e extrangeiras
• . Perfumarias - Homeopatia

Propriedade e direção tecnica: Clarincio T. Morais

F E BRE'S
(S:zõe�. M dárias,

Curam se r:::pidJm: nIe c m

-

"Capsulas AntisezoDicas

Minancora"

Prefiram a' farinha fabricada f7el0
·

·

Ha �JDINYILl[' ,T 'inviJe - g. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pagina 4 Sabado, ·20 dê Março de 1943Correio do Povo

ela seu- nome imposto bicícleta adquírfüa de Al
trepo Bortnl - A' vista do informação como re

-quer.
5.( 83 - Alvlno Merquardt - Requer transte

PREFEITURA MUt'\ICIPAL D.E JARAOUÁ rencia seu nome imposte bicicleta adquirida de
Otavio Kreutzfeldt - A" vlsta da íntc rmação co

Requerimentos Despachados mo requer.
5.049 - Gllio Antonio Leozl _ Requer trans, 5,('-84 - José Borba - Requer transferenei a

Ierencíe seu nome imposto relativo terreno. eom seu nome tmposto bíc.cleta a dquírtde de Lilta Se te

240.000 mtrs2. sito estrada Ríb, Gr. do Norte e re vílha Ayroso - A' vísta da lntorme ção como re

cebido em doação de Fraucíseo Lenzi -- A' vis quer.

ta da Intorrnação, como requer. 5.085 - Mey & Zahler - Requerem traute

5050 - Wili Guenther _ Requer Iransteren rencía para josé Faceiota imposto terreno e ca

eía para Albano Raduenz, imposto sua bicicleta sa no. 328, sHos à rua Benjamin Constant À vis

A' víste da íutormação, como requer
ta da lntcrmação como requer.

5.051 Paulo Pedrottí - Requer transferencia 5.(;87 - José Albus -- Requer licença coloca-

seu. nome imposto carro de lavoura adquirido de çäo placa frente pr êdlo no, 141 á rua CeI. E. C.

Jacinto Pedrotti - A' vísta da Informação como Jo_urdan A' vísta da informação como requen,

requer.
• '

,
5.088 Aleixo Pavanello - Requer trausíereu

5052 Leopoldo Drews _ Requer transferencla ela seu nome 'imposto terreno sito estrada Tres

para Hugo Erdmann imposto sua bicicleta _ A' Rios do Norte e adquirido <je [o ão Balleck. A' vis

vlsta da informação comp requer. ,

ta da íuíorma ção como requer.

5.053 Augusto Ribeiro Requer transferencia 5,089 Alvln» Hoffmann - Requer transteten Nomes:
seu nome imposto bicicleta adquirida de Antouio imposto terreno para Artur Ramthum sito á estra- Reinaldo

Kuhchelli - A' vísta da. Informação como requer. da Itepocuzinho A' vista da informação como Gumercindo >

5055, Cresostemo Klein - Requer trsnstereu requer Arlindo
eía pata Adttlberto Weiss, imposto relativo sua 5,090 - João Tlburcío Rocha. Requer trsns Solano
Icteleta. A' vísta da íntormeção, como req uer, ferencia para Daniel Picolli Imposto sua bicicle José

Dia 29 ta A' vlsta da íutormsção como requer, Bento
5.025 _;_ Osvaldo e Conrado WolU - Reque- 5,097 Francisco Schlessl - Requer transfe Fritz

rem licença demolirem casas nos. 99 e 125 síeas rencia para Valter Unger, imposto terreno 'c/ VigaDt
a' rua' Rio Branco. - A' vísta da Informação co 2',lq;oo· mtrs, sito estrada Oamlnho do Morro,

I Harold
mo requer. A VIStu da iúformação como ..,re'quer,

.

- Leopoldo
5028 - Carlos Hardt - Requer licença pino �,o98 - LeC!poldo Maurerv-> Requer transte. Gustávo

tura externa suas casas nos, 1551 e 1555 sitas á renora pars Alvlno Maurer, imposto relativo. terre. Alberto
rUR CeL' P. n. de Oliveira - A' vista da informa- no c/4( 287,500 mtrss, síto e s t r a d a Rio José
9ão como requer

.

Paulo. A' vista da informação como requer, Vergilio
Dia 29 1 43 .' 5,c99 Gera}do Hermann - Requer traD6feren· Húbcrt

5029 Alberto Haferffiann - Reque!' alvará de Cla seu nome lmposto terreno cúm 281,332 mtrf 2. Ramila
«Habite se .. sua caS6 sita á estrada ltapocu, zona �jto estrada Rio Paulo e adqui"ido de Vicente Bru Alberto
sub-urbana - A' vista d5. informação, como r€- gnetti e João TOEiini - A' vista da informação Jorge
quer.

' como requer. Angelo
5.057 - Emerich Ruysam - Requer transIe·, �,loo - AlbF€cht Behllng -: Requer tratlsfe- Heleodoro

remcia p�ra Eduardo Francisco WilheJm, imposto renma pa!"a Oflvaldo Berlander Imposto seu carro Nascimento
relativo terreno com 5.586 mtrs2. e casa no. 348, de lavCJura - A' vista dL informação comorequer. Antonio
sita á rua Benjamin Consta.nt - A' vista da infor Renato Sans - Secreta!,!(l. Ricardo
mação como requer. Alexandre

5.0fl8 - Alvino Schmauch, - Rf quer alicenç Herminio
construção casa de alved8ría em seu terreno sito

ß'
,

P h P
Alfons

estrada Itapocu-Hansa. zona rural - A' vista ad InaSIO ai't BnOn aranaBnSB JO'ão
informaçäo como requer.

-' I-:artwig
5,059 Ernesto Sohn - Requdr transfereucia Honorio

para Paulu Sobn, imposto sua bicicleta - A' vis· (sob -jnspeção federa! permanente) Antonio
ta da informação como requer. .. Diretor; 'Dr. Luiz Anibal Calderari Willy

5.060 - Ernesto Sohn - Requer transferen R . malino
eia parli Edgarb -Braatz, imposto sua bicicleta A' R!la Com. Araujo n 116 - CURITIBA - Paraná Erich
vista da infQrmação como requer. Estáo em pleno funcionamento as aulas de Hild,brandt

5.063 Arnoldo L. Schmidt - Requnr baixa im- admissão á la. serie do Curso Fundamental Domingo
posto sua motocicleta - A' vista da informação Nos mezes de Dezembro e Janeiro ao aulas deste José
cumo requer.

'

curso são GRATUITAS. E
.

'

H,I'bertc
5.064 - Emerich RuysaID Requer transferen Paulo

eia para Leopoldo Witkoski, imposto relativo te rre Faculdade de Comercia do Parané Irineu
no com 1.824, 90 mtrll2 sito rua CeI. P. G.de Oli, (ESCOLA REMINGTON) Frederico
veira - A' vista da informação como requer. Afonso

5.Q65 Germano Hornburg. - Requer transfe· ' Fiscalisada pe!<') Governo federal Zacarias
rencia para. Benedito Bisonj, imposto relativo Lr CURSOS: Propedeutico, Perito Contactor e Au ll\uro
reno com 150.000 mtrs2, sito estrada Itapoca - xiliar ::Ie comércio. Internato e Externato. José
Hansa A' vista dei informação como requer. Onorio

5.066 Rosa Gumi lielbke - Requer licença Manod

construção mausoléu sepultura de alto Oelbke e João
colocação respetiva inscrição A' vista da informa João
ção como requer. ·Ernesto Lessman n Leopoldo

5067 - Cooperativa Mixttl de Lacticinios de Jorge
Hansa - Requer transferencia seu nome imposto 'FERRARIA L�onar
bicicleta a.dquirida de Eavino Hass - A' vista da José
Infor mação como requer. Fabr.-lfl'Ialfl'l�o de Ferrament s Ingo

Hary Sehmidt - Requer transferencia pl;lra
... � a

Vidal
Guilherme Link imposto sua bicicleta A' vista da .& -ricolas Alfredo
informação como requer. ...., Walter

5069 Frederico Severien - Requer transle- Se
'.' Justino

rencia para Evaldo Severien, impúeto Reu' Ciir�o
'

gas rotativas para �rados Alfredo
de lavoure. A' vista da informação como requer. Ernesto

5070 Emiti') Tafel - Requer transferencia pa M h D Walthér
ra Regina Oesterelch, imposto flua bicicleta A' vis- l<ua aree «I eodoro da Fonseca, 183

Domingos
ta da informaçl1o como requer. Jaraguá Oscar

5.071 - GustdVO Hinling - Requer transferen Adolfo
cia seu nome imposto carro de lavoura. adquirido João -

de Rodolfo Hinling - A' vista da informação co- Osvaldo
mo requer.

., Dr. W'aldemiró Mazureehen Arthur>
Secretaria da Prefeitura MU.Jicipal de Jara- Leon .rdo

gua, em 2 de fevereiro de 194a. M ed-.·co Alfredo
Mes de Fevereiro -, Alcindo'

Dia 2 Oilio
5:056 - Roberto Marquardt - Requer alvará Consultorio e residenda: - Rtra Mal. Fo.Peixoto, 152· Antonio

«Habite �e .. para dual.! salas 8Ua casa n. 111 á Luiz
rUtl Preso E. Pessoa. - A' vista da informação Jenuário
como requer.

' Atende cham�dos a' qualquer hora do dia ou· da noite Arn'lldo
5.062 Helena Kelermann - Rbquer alvará -Ha. Gabritl

bite-se& sua casa no. 616 á rua Cei P. G. de· Oli· Guilherme
vefra A' vista da informação como requer. ,-Jarido

, Dia 3
.

poanada Min,an""ora Jeão
4.955 - Felipe Ottli Becker Requer reduçãu ., I

José
imposto :elativo seu terreno Rito á estrada Rib. Jayme
Gr dn Norte que se acha lançade, em classe cA».
A'vista da informação como requ�r. Pttsse 'á clas-
se' «Bc.

.

5.046 - Juão Atnbrosio - Requer licença es

tabeltctr-se com peq. ferraria e carpintaria á rua

Rio Branco, 90 A' vi�ta da intormaçäo como re

quer .

. 5095 Jorge Weiozirl - RequN transterencia
seu nome imposto relativo carro de molda adqui
IhlO de Adão Maba N vista da informação como

requer.
5.076 - Alvino Otto - Requer tranderencia

pe ra W:llter K'Jster imposto sua bicicleta A' vista

da informGçllo como requer.
- •

5 on Alex Barg - Requer transferencia seu

nome imposte bicicleta adquirida de V"fl. de AI
vino Meyer - A'vista dg informoçáo como re·

quer.
5.079 - Herberto Rlihn - Requer trllnsferen

eia para Geraldo Heio(Jt, imposto sua bicicleta

,A' vj�ta da inform8ção como requer.' •

5 uSo - José Ersching - Requer transfflren
cia pHIi Jorge e Lcurençu Ersching imposto sua

81falutari'a -, A' vista da informação, como requer.
5.( 81 - Ernesto Leverenz - Requer transfe

rencht seu nome .impústo carro layoura adquirido
oe o�to Leve:N�uz - Reauer transrerencia seu

pume impoEto carro lt.vou·ru adquirido Olto Leve
rROZ - A'vlsta da informação como re.quer.

5.(;82 - Artur Kanzler Requer tran.sferen-

Secção Oficial Ministerio da Guerra Relistro Civil
,

• Artur Mueller, E.scrivão e O·

5a. Região Militar 1ti a. Circunscrição do Recrutamento fi�ial. do Reg!stro Civil do 1.

Distrito da Comarca de jara-
JUNTA DO ALISTAMENTO .MlLITAR DE JARAGUA gúá, Estado de Santa Catari-

Edital de convocação nf'a�����r que' compareceram
no cartorio exibindo os doeu.
mentes exigidos pela lei afim
de se habilitarem para1'casar.se:

Edital D. 1477
Waldemar GUDJZ e He

lena Fit'dler.
Ele, brae íleiro, solteiro,

eomercterto, domiciliado

no cor tI residente ne ste distrito,.
uêsta cidade, nasceu, em

Iudaíal em quinze de se

tembro de mil ncvecen

tos e vinte e um, sendo
filho de "Oswatdo Gumz

. e de Olga Gumz.
EIR, brasileira, solteira,

digo, f$(J)�Air8, domestica,
domtellfade e residente

; neste distrito em jtapo
custnbo. nasceu em Ja-

, .

-

r aguá. em vinte e 8ei�,
,

de março de míl nove
centos e vinte e deis,
seudu filha de Lbupoldo

, Fiedler e de Bl'rta Fie;
'dler falecida.

"Jaraguâ. 12-3-43.

E'para que cbegne a? conhe
cimento de todos passei o pre
sente edital que 'será publicado
pela impr,en�a e. em cartorio .on
de será 'afixado durante 15dlas.

Si alguem' souber de ai.;;

gum impedimento. ecuse

os para os fins legais.
Artur Muller

Escrivão e

Oficial do Registro Civil

O sr. Tenente Leônidas Cabral H" bster, presiden
da JA. Militar de Jari-lguá.

F"z saber aos respetivos interessádos, que foram
convocados para o Serviço Ativo do Exercito, os sor

teados ab iixo relacionados, os quais deverão se apresen
tar nesta Junta até o dia 30 do corrente, afim de serem

encaminhados 80 ,)3. B. C.
As notificações respetivas for; m postadas

re ia local. _

.

Eu. Artur Mueller, secretário, o escrevi.
O Secretário

Jar azuã !3 de março de 1943
Tte. LEONIDAS C. HE:aB'STER

Presidente da J. A. M. ,',

Classe 1921'
filiação:
Domingos Rosa
[uvenal da Silva
A ntonio Rosa'
Lourenço Lorr nti
Maria Alves' Rosa
[uvito Branco Garcia
Guilhe: me Fuck

.

Francisco befeldt
OUo Schneider Jr.
Willy Barte!
Leopoldo Ma yszat
Otto Gnewuch
Elisabetha Janning
Pedro de Borba
Emilio Wendt
El!genio Tre ntini
Jacondo Pedri
Jo�é Kuroli
Fanando Pradi
Ponciano Veloso
Domingos Flores
João M Moreira
Thermon C. Oliveira
José Steilt in
Thomaz F. de Lima
HermanD P, it be
Bertoldo Zapella
Gustavo Borcbardt
Carlo� MI negélzzi
Olga Darem

,. - Fr:mcisco Hofman
Carolina Faria
Hprman Oielow
Alfredo Klug
Ft'! mino Roch�
Henrique Gorges
Dattlef Oht

.

.

Rudolfo' Zilze
João M� da Vdga
Jacob Borbacher .

A.na i3órchardt
Maria Mateus
Antoni@' B. de Sousa
João Nunes
Daniel Uber
Pedro Dia!'>
Francisco Os:dka
Adolfo Siaueira
alto Lewerenz
José Berla
José M. da Silva
João M. Frciber ger
Paulina GreLlnel
José F Macedo

_

Gustavo Br hJing
AugLlGto Maas
Diogo Francisco

'I Alberto B�hnke
Alvin Kath
Alvin Lierman
Milthias SiIVt ira
Eri.::h Baerwaldt
Serafim Bibiano
Emilio Vel binenn
Antonio Freitas
Francisco Kreutzfel ,.

Paulo Litlzmeier
Wilbelm Duwe
Bertoldo �Ot itz
Francisco L6nzi
Francisco Sche lIer
Oscar Gno�ky
Joaquim Pincegher
Gustavo Trum
Mathias Scheuer
GuilhtrJne Kuesier
Luiz Bellallda
Pedro Clerrs
Leandro Bel ri
José A. Machado

Jaraguá, 13 de Março de 1943
Artur Mueller

SecrttalÍo da J. Militar

FAÇO SABER /lOS que o

presente edital virem,
que p0r este juizo foram

arrecadados, tifrolados e

postos em administração
os

.

bens deixados por
Alfredo Corrêa \ da Silve
cue faleceu sem b.erdei
ros presentes, pelo que
convido a seus herdeiros
sucessores do dito fina
-do fl virem habilitar se

no pra'zo de seis meses

e Tequerer ü qUI' for a

Ma�el·ra em to' ro s
�:�u�e �h�:�eei�O��ú���

.

",

'

ao conheciinentö de tc- -

. '

. :-:' ,

feO@���afa:��us�rf����:�
do no lugßr de costume
e publicado pdtl impren
sa. loc&1 Diárit, Oficial/do
Estado. Dddo e passado
ot:'sta cidade ce Jaraguã

LTOA I
HGS trf'ze dias do mêz de

•

Janeiro óo ano d(., mH
JARAGUÀ o(1v�centos e quarenta e

------------------.--.-- trez. Eu, Nei Franco. es-

Cure seu� males e poupt' "seu bom dinheIrO crivão o subscrevi.

comprando na (assinado) ARY PEREIRA
OLIVEIRA - Juiz de di
reit.o da comarcl:I.

Está conforme o IJriginRI
do que dou fé.

Jaraguá 13 de Janeiro
de 1943.

O escrivAo :

NEY FRANCO

Compramos de diversas qualidades
Trator com a

soe.IGUASSU'

•

.

Faranacia

E' a pomada ide a

CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
hum1\ttas como de
animais.

NUNCA EXISTIU,
IGUAL

A farmäcia Cruz.
le Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl
NANCORA- úlce·
ras que ntm 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de joinvillp, curou 'om
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido cfnlt'nas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa� de sallje e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadtira ePomada
Minancora� nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simb6lico acima.
Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

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

RIß MOLHA

,

de i{OBERTO M. HORST
Nova

Prefeitura Municipal
de Jaraguá

.

Êdital
,. De ordem do sr. Pre-:.
feito Mun.icipal torno

publico que durante o

cc rrente mes de, Março
alfec;:da·se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
de Jaragua e na Int:n
del1cia de Hansa, o Im

posto �j Industrias e

ProHssaães,relativo ao 1.

Semestre.
.

Não �?tisfaz'endo pa-
gamento no referido
mês ficar á 0 contribuin-

I

te sujeito á multa de

2(Jj. sobre o imposto o

no primeiro mês, sendo
então feita a cob-ança
judicialroente.

. .

Tesouraria daPrefeitu
ra.Municipal de Jaraguá,
4 de Março de 1943.
F. Vosger.au, Tesoureiro

Edital
p;ua habílitação de

herdeiros

O DOUTOR ARY PE
REIRA OLIVEIRA, JUiZ
DE DIREITO DA COMAR·
CARCA DE JARAGUA�
ESTADO DE SANTA CA
TARINA, BRASIL, NA
FORMA DA LEI ETC.

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA»
de JOINVILLE

a que dispõe de maior sortimento na praça e oferece

seus- artigos á preços vantajosos.
Rua Marecha De.oddro, 30

. Jaraguá
_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVISO aos srs herdeiros Zimmermann, re

sidentes neste distrito, a retirarem' do n:eu terre
no, sito á Estrada São João, neste distr ItO, den
tro do prasn improrogavd de quinze di-s, tudo
o que legitimamente lhes pertencer, sob pena de
apreensão. Ficando-lhes, uma vez vencido o pra
zo acima, express;imrnte proibido a continuar é1

pisar em dito meu t rreno.
Outrosim previno aos mesmos, que serão res

ponsabilisados, pelos meios legais, por quaisquer
prejuizo i ou intrigas que tornarem a causar CO:1

tra a minha propriedade ou centra os meus in
teresses.

Hansa, 19 de março de 1943.
Lauro Carlos Blunk

Correio do Povo

� OU.filiIllDlmm�
�

�

Rooerto Grantlberg I
CeI. Emílio jourdan, 62 - Telefone, 79�

Lenha· ,picada I
(de coivara) la. qualidade, metro cubico ou

Ic::lIcarrada Cr. $ 12,00 ,

Lenha para forno, .etc. Entrega a domicilio.

Pedidos á

Roberto Grandberg li
.Don �

Instituto Maria Joié
Direção: Professora lormalista Maria José Godoy

Rua Dr. Mur i C i n. 1022 .. Fone 1-6-7-·3

CURITIBA - Paraná

MANTEM OS SEQUINTES CURSOS:
..

P,lmarlo, Pré-ginasial, Comerciai, Musica
o e Preparatorlos em ge,.als.

Todas as materias do curso são ministradas por

um' cor po
- je profc ssores de reconhecido valor.

A secretaria do Instituto atende dlarla

mente das 14 ás 17 horas.

ACEITA ALUNO DO INTERIO .

DR. LUZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio : A�. Getulio Vargas, 160 Tddone, 34

Residencia: Mal Deodoro da Fonseca, 814

Adolf Hermann Schultze
I'ABB-ICA DE MOVEIS

Especialidades em hancos escolares.

Rua Rio Branco, 964 Jaragu

•

Sabado, 20 de Março de 1943

Arseniato, Vanadato,

fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBQO

"iti���..��1 TONICODOS MUSCULOS

I
II-�:-Po-ns-�-�-e-!P-,'-l�-�-?-nt-:>-á-(-S�-p---r-O-i-b-j-Ç-i-O-
trada Oarajuba, nõ distrito de Ferdtnar.dö Steinert�

I
Hansa, vem com a presente proi- morador de Rio Cêrro II,bir a passagem de pessoas es-

---------��-----�-----_. tranhasem s!,!as propriedades .. município de jaraguä,
____________________________ IJem como pescarias e caçadas. proíbe, a nartír desta da-

Hansa, 1 :Ie M� ço dI' 1943. ta, á entrada em sua pro
priedade (terrenos) 8 to
do e qualquer animal
doméstico e nocivo ás
plan ta ções,

Não s� responsabllísan.
do peles imprevistos que
possam acontc cer a08 ín

- trarore 3 do que acima
citou; : , "

Rio Cêrr(OI, muníclpío
d� )araguá, em 15 de
março de 1943,
FERDlNANDO STEINERT

�!!ii!iiiE!i!ii�- ......- iiiiiiiiiiiil!J

1�lõtrio-A. �or�ejro �
w b �

I J�-;nais .. Revis� II
�I

I

Fi-urinos 111-----------
II

8 �II AGENCIA: �IW Rua 15 de Nov�mbro N. 141
•� BANCA.: (Junto ao Correio) •

II
,. JOINV����--!�

1iJ-
. __ . ----õiiiiiii'.....-------8

�����----- .,' :;

Máquinas operatrizes
Má.uinas de escrever e calcular

Motores elétricos -e Conjuntos para luz

Material elétrico p.ra instalações
Arados e Descascadores de arrDZ

B·om ba s, Valvulas de pe
Serras circulares,· de f ita, para engenho, de atorar

Rebôlos de esmeril

Valvulas para vapOr e ar, Manometrol e Gachetas

Material de transmissão
..

Aparelbos de sólda á acetileno e á eletricidade
Material' de soldalem

Ferramentas ..:.. _ Oleos e Graxas

CARLOS HOEPCKE s. A.,
COMERCIO E INDUSTRIA

Mdriz: fLORIANOPOLIS - Eiliaes : BLUMENAU. JOINVILLE, CRU

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

Petrolina Minancora
o Tonico capilar por exce lencía.

Destina- se a manter uma higiene perfeita do

couro cabeludo,e ernbelesamento dos cabelos.

Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des

trai a casp J, por rnais rebelde que seja. E um

remédio soberano centra toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO

Em todas as Farrnacias, Drogarias e Perfumarias'
Produtos do LABORATORlOS MINANCORA

[oinville,

: .. : .(.1

\:_t: ,; ,(
� ... f

:':, :, ':1 INDUSTRIA DE c: LÇADOS j
'JL\��G UL\ � ���;�R�����'I �'L\ I

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA· CATARINA S,· A.

J

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

A.en�ia : IARllGIJA'
Rua Cei. Emilio JOlirdan, 115' -; Caixa, 10 - End. Telegr. INCD

MATRIZ: LTAJA.l
Filiais em: Blurnerrau, Brusque, Florianopolis Join�i1e, Lages
e Rio do Sul; Agencias em: [araguä. Caçador. Creciuma, La

guna Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São Francisco e

Tub�rão; Porto União' Sub-Agencias em : lndaial Hamonia, .�ão
Joaquim e Tijucas: Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Taió e

Urussanga; Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto Grande,
Rio Negrinho e Araranguä

Faz todas as operações bancarias no Paiz,
como cobranças, descontos e caução de titulos de cx

portação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do paiz , medLn�e taxas modica .. ,

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A dfsposição. .sern aviso, com retiradas livres.

pera quaisquer importancias , 2 %

Com avise prévio (retiradas diarias até 1.000,00) 3 %

Deposites Populares Limitados (até 10 milcru
zeiros) denosttos iniciais a partir de 20 O
sub sequentes a, partir de 5,00

.

Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de t ano

4 %

5 %

6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é a base da prosperidade

Deposite as suas economias no

Banco Industriá e Comercio de Santi Catarina SIA
I
',H O R A R I O.: -'- Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados : Das 9 ás 1100,

Is crianças estão sempre expos
tas aos perigos da coqueluche. Não

espere. Seu filhinho dev·e tomar
. TOSSEINA BERGAMO.

Peça à sua f.:2rmácia ou à Caixa Postal, 1861 -,S. PCJ·!o

AG." PEfTIN . ..,TI

ELI! IB, 914

SANGUENOL,
... '

·CONTEM'

oito elementos
-

tônicos, M r h õ e s

. de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo.

,
Os Pálidos Depauperados

Esgotados Anêmicos Mães

que ('riamMl gros Crianças
raquíticas receberão a to

nificação geral do organís-
mo com o

Sanguenol
.

1
c. D.N.S.P. de 11. 1992 192

-

A sifilis ataca todo o

organismo
O figado, o Baço, o Cora
ção,o Estômago,os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Reamatismo, Ce-
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os .

indivíduos ,idiotas. Consulte
o medico e torne Q popular.

. depurativo '. I :

E' I i X L r ,< 9 1 ,� r

'Inofensivo ao
>

�rganismo�:·
�grada�el como um Iicôr,"
Aprovado como auxiliar RO"

tratamento dii Sifilis e Qeu
matismo da mesma origem ..

pelo 'D. -N. S. P, sob o n.

26, de 1916

.

� ..

AJUDA A COMBÁIER A
TOSSE I RESFRIADO'

�...........
I ""'i: •

JOSS sO PODE F.UII ma

� ,

.

/. .::

, I

1--:-'�.----�--��-

• I...
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o programa

NOTAS: - l a. Nos demais dias da sema

na os trabalhos serão executados conforme pLno
de vespera.

2a. O hastearnento da Bandeira será feito

diariamente, ás 8 horas. com a presença de todos
os alunes dos educandários da Cidade e do pro'
fessorado e o .arrearnento, á tarde somente do

proles-orado reunido.
3a. Durante os trabalhos da semana os alu

nos dos educandàrios receberão orientação sobre
cante escolar e associações.

4a. Em cada dia da semana será prestada
hornenagen especial a eminentes vultos brasilei-

ras, a saber: ,

Dia 22 a Rui Barbosa; - dia 23 a Osval
do Cruz; - dia 24 a Carlos Gomes; - dia 25

a José de Anchieta; - dia 26 a Tiradentes; - o

dia 27 a Barão do Rio Branco,
õa. Â", 2Q horas do dia 25, DIA DA CRI

ANÇA, será realizada uma HORA DE ARTE
no salão do Clube Ayrnore, dedicada aos srs

pais de alunos em geral e orientada pelo profes
Sor João dos Santos Areão. Para esta reunião

não haverá convite especial e é de esperar que
todos os srs. pais de alunos compareçam á mes

ma.

Alugam-se
diversos predios no quadro urbano
da �idade.

Informações �om a firma

Engenbo' Rau' Limitada

Registro Civill Dr. Alvaro
Artur Mueller, Escrivão e Q, Batalha

ficial do Registro Civil do 1.
Distrito da Comarra de Jara
guá, Estado de Santa Catari·
na, Brasil.
Faz saber que compareceram

no cartorio exibindo os docu
mentas exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar·se:

MEDICO

'da semana
· educacional de

Bicicletas
Pneus, Cama�as, Peças, A�es ..

sorios .. OFICINA MtCANICA

Mal. -Deodoro, 84 LOTHAR SONNENHOHL
==----------------------------

Fazendas

DIA 21 DE MARÇO COM INICIO Ás
20 HORAS: - Instalação solene dos trabalhos
no Salão Nobre da Preieitur a Municipal, com a

presença das autoridades locais, professorado do

município e alunos do 20 ano dos Cursos Com

plementares desta Cidade:
a) Abertura da sessão pelo professor, Dr.

Elpidio Barbosa;
I

b) Homenagem á Bandeira Nacional; f

c) Finalidades das SEMANAS EDUCACIO
NAIS, pelo proícsscr Luiz Trindade;

d) Saudações do Departamento de Educa

ção ao professorado" de Jaraguá, pelo proíessor
João dos Santos Areão;

e) Encerramento da sessão com o Hino

Nacional.
DIA 22

a) - Ás 8 horas ;;- Formatura dos alunos
dos grupos escolares e cursos complementares
cABDON BATISTA" «DIVINA PROVIDEN·
CIA» e «S. LUIZ», no grupO escolar «ABDON
BATISTA" hasteamento da Bandeira e saudação
por um aluno de cada educandário;

• b)- As 9 horas - Inicio das aulas ao pro-
fessorado.

DIA 23 o Ano XXIV Jaraguá
Ás 8 horas- emeia,inauguração da exposição

�������������������.�����������

,

de vistas brasileiras e jornais escolares de diver- Casa "Santa Bran""a" I·
Grupo Es�olar IICorreio"

.

sos estabelecimentos de ensino do Estado • de Gaspar '-'�, �

De 81umenau

-; lefone numere 6

Preços bar�tissimos

RADiOS Casemiras � B�ins .. Capas de

Gabardine parahamens, se

nhoras e escolares. .. Ternos

Material" eletriGo Bill geral IIPlji/colll
"Cruzeiro" g,..bardine, �ouro e seda, et�.

P
.

+
recos nunca V!S�OS

,

casemtea e brim .. Blusas de

I
Edição de hoje:

6 paginas

M&is um novo estab-le
cirnen to comercial, acaba
de ser instalado em Blu
menau, & rua 15 de novem

bro.
Trata se da casa cSanta

Branca", de propriedade
.do simpatico cavalheiro sr.

André Martins, conhecedor
do m�tier,qlle não teve du
vidas em trazer para Blu
rnenau artigos dos melho
res fabricantes nacionais e

e strang. iras, não só para
a mesa como para vestua

rios.
A casa <Santa Branca.

apai ece Em substituição á
casa «Spa Paulo» , que fe
chou.

E UMA DOENÇA GRAVíSSIMA
MU'TO PERIGOSA PARA A' FA

MíLIA E PARA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA

MENTO OÊSSE G RANOE FLAGELO
US E o

A SíFILIS se: APRESENTA SOB

INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO,

REUMATISMO

ESCRÓFUI.AS

ESPINHAS

FisTULAS

ÚLCERAS

ECZEMAS

FERIDAS

DARTROS

MANCHAS

CONHECIDO HÁ 65 ANOS

VENDE-SE EM TÔDA I"ARTE,

aORREIO DO POVO.
S. Catarina N, 1.166

Sab.ido, 20 de Março de 1943
============================�

Social

Não deixou de parecer banal combinação do nome comum do

municipio e da cidade.com a substituição do ultimo «A po,!, Ú.
Talvez mesmo concluisse alguem não pensar ,G UARA JU. de

mera invenção sem qualquer origem, vasia de expressão, feita ao

acaso só para reclamo.
o

1sto acontece e verdade. E q�tando falta ao menos, o sentido

da oriqinalidade, recorre-se a apropriação. Com «CUARAJti,
o critério foi outro O termo aqradou porque foi comentado.'

Não lhe procura1'am o segredo etamoloqico. Tambem,para

Par \t1egrama pa ticular

Na visita que tivernos sabemos ter sido promovi
ocasição de Edzer ao no 10 do a 2a, classe o grupo
estabelecimento, encontra escolar -Honcrio de Miran
mos a melhor ordem, na' da», de Gaspar, ora dirigi
disposição do variado es pi la distinta r ducadora,

toque, o que e o melhor senhorita Iris fadei
reclame para as casas des Es sa promcção deterrni-

se género. nada p-l-i alta verificada na

A casa cSanta Branca» matricule do est�bekcimen,
d.

. quS?
�spõe tambem de uma se- to. veio demoristrar a orten A etimologia é de fáto;uma droglJ. qramatieai ,que certos

çao de at-eado. tacão que ao mesmo está estomagos teimam em não assimilar, Ha outras mais á mão e

Ao seu proprletvrio sr. inpi imindo a sua 'atual di'l
muito mais assimiláveis. o

André Martins de ROVO retora a quem folgamos As raizes do termo estão se.m duvida, tanto no seio da lingua
'. '. . como as de outros que por tu andam.. 0_

agradecemos as gentilezas em Ii licitar . CUARAJÚ em umc: tri bu. de índios brasileiros quê dominava

que nôs dispensou, com as margens do GUAPORE no atnal estado d,e. Mato Grosso.

votos de feliz perrnanencia Hoj� não exist�:n mais guaraiú,s, como não existem tupinam-

em Blurnenâu. ;,0 alcooliarno, a tuberculose bd5, almo1'�s, .car?Jós etc: . .

Mas existiram, a h�St01 �a reqistra,
e a sifilts são os tres maiores Dai o sepoder âieer que a combináção das letras de Jaraguà

I'flagelos da humanidade; o pri- aparece casualmente.
meiro encontrará o seu rerné- Não houve intuito de combinar e muito me'1OS de inventar

dio na fortaleza da vontáde, o De resto tantas cousas aparecem neste mundo ca.sualmente que
segundo nos preceitos da hígíe- é melhor deixar como está para ver corno fica.

I ne presentiva e o terceiro na Discutir não adianta.
castidade e na abstenção de
contatos impuros».

Guarajú

LOUl'es

Promotoria de
Jaragua'

GIL VAZ

Sabemos que não tem
fundamento o telegrama es

tampando pela nOS5� cole
g� cA Noticia>, da l10mea

ção de novo promotor pu
blico para esta comarca,

A Promotoria Publica de participam o nascimento

Jaraguá continua s�mdo 0- ele seu 11.0 filho, a 19 elo

cupada. com et'pecial re corr'3nte.
lêvo, pelo snr, dr. L. Ro Jaraguá 20 de março
lando Maluci IIi. ele 1943.

Cedro e

Oscar Faustino M. de ANIVERSA RIOS - A data de amanha.

Oliveira e Filomena de - Dia 14 transcorreu é bastante grata para o

.

t
,. ,

d S casal feliz, sr, tarmaceu.

Oliveira ��:���en�t�c�� e�p:s88' tíco Maiwel Karuni Filho

do Sr Arnoldo Luz labe e exma. éSplJS8, d. Hilda

lião em Joinvillp. Pil1ZPfa KtlfeIT', resideD

_ Tambem fi 14 fez tes em Curilib8� pelo mo

anos (I sr. jOE'é Pasquali tivú da passagem do pri·

oi, operoso c(lletor esta �e.iro aniversa.rlo nat,a.
doaI em Hansa, 11CIO do Sf'U pTlmogenlto

- Fez anos dia 15 a, Manoel Henriqup.
senhorita Etelvina Fel'l'ei I VIAJANTES

I rll. funeíooá"jh bancária Encontn·se em nossa.
e filha do s aud(;sú ma- cidtlde o sr. btlchart-l

jór Julio Ferreira. Luiz Sanches Trindade
- Aiodtl dia 15 fesU'jr.u inspeltur da Nhcionaliza

mais um ano o Sr. Max çllo de ensino neste es

Eggert, c0nceitua do ne tado.
o

_

gociante.
- Seguiram súbado uI;;

f-Transcorreu dia 16 timo, pbflj sa.p Pbul0, a

C
.

I'
a data natalícia d(l Dr senhorita IIcB Rau, pren;,.

an e
Luiz d� SíJUZ3, I.l.dvogadc. dadb filha do 101'. Rein(11

'nesta cidade. do Rau, capitalista Hai·
I _ Vi" pussar mais um dfnte entre nós, e a se-

o

j8nivcrsafio
dia 18 a seu- nhorita Ruth Kful"i, gell

Canela horita Carmen, filha do til filha do sur. Dav�LI
industrial-8r Alberto Ro, Kfuri, i n à u 8 t r i li 1,
eSBler. r e �o ['J e .íl t e naquela

-- Tambpm fez finos capital.
a 18 o sr. Curt Vasel, in fALECIMENTOS
dustriBl muito relacin1l6' t\.pÓi prJLHlgadLl8 padeci
do em nosso meio. menlOS faleceu. !.Ia semn·

,

- A' 18 do corrente na ultim8, Df) Hunsa, on

deflue o aniversario da de residia, o sr. Avelino
menina Y(:danda -MariEl, dosSantos Rocha, funci('.
filhfi do S!'. Venacio Ni. nario ferroviário aposen
'JClqzzi. tado. O Extinto OCUpl.. u

- 19 fez anos o esti varias cargos publicas
madu cavalheiro Sr. José como o de intendente dis

Bauer, ex-prefeito muni- trital e coletor e�tadoal
cipal, atualmente fuucio sendo muito estimado pe
nario do Departamento de la população, motivo por
Estradas ce Rodagem.

o

que foi muito sentida fl.

- Hoje fezanos fi sra, sua morte.
DíJrothé!i Moeller esposa Á família enl'!ltada OS

do sr. FrederiGo F. MoeI nOS80S pesames.
ler. --Ocorreu li 3 fio cor-

- Ainda hoje ddlue li rente, na maternidade S.
daia natalicia da seoho .Jo6é, desta cidade, o ra
rita Maria Butschardt. lecimento da srb. MluÍa
residente em Bacanal.

'

S. Stein, esposa do sur.
- Tambem no dia de LeonarQo 'Stein, ngricul

hi je filZ anos o sr, Car- tor, i'esidente em Itapo
los D(}mi�DSe Pereira, cusinho.
sargento do Exercito re- Pezames á família en·

sid.ole en., ÇUI'itiba. lutada.

RochaInsti'uto
Exclusivamente par'a molestiaç de olhos, ouvidos,

naris e ga'rganta,
LJispóe de aparelhos os mais modernos para exame de

sua especialidade. /

Richlin. Rua do Principe. Fonf, j34. ]OINVILLE
._---

COlDpra--se Cedro e

�lD tórasepranchas.Paga--se belD.

O SABÃO

\f.j rgem
oa elA. WETZEL INDUSTRIÄI..: -]OINVILE (Marca registrada)

... ,

.

�ECOMENDASE TANTO PARA RJUPA fINA COMO PARA ROUPA COMUM
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