
Aparelho de RaiosXpara o Hospital S.José
1--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotadoo consultoria doidr. Alvàro Batalha de mo

dernos aparelhos de ele ..

b-jcidade medica

Encontra-se em nossa

cidade o dr Renato Ca
rnargo, engenheiro da. <Ge
neral Eletric Raios X S.A »,

que acaba de firmar con

tratos de venda com o co

nhecido clinico dr. Alvaro
Batalha e a direção do
�Hospital São José» para
o fornecimento de moder
nos aparelhos de terapia e

Raios X
Os aparelhos adquiridos

pelo dr. Alvaro Batalha
para o seu já bem monta
do consultoria são de in
dutotermia, que têm um

vasüsslmocarnpo de apli
cação na -fisioterapia mo

derna. Segundo ouvimos a

índutotermla tem sido apli
cada com sucesso em gran
de variedade' de casos pa'
tologicos, agudos e croni
COS, como consolidação de
fraturas, sinosites, inflama
ções em geral, molestías
inte rnas das senhoras,' etc.
No «Hospital São José»

será instalado um. apare
lho ultra moderno de Raios
X O E:. que representa a

ultima palavra no género,
e isto, não so para o Hos
pital como para Jaraguà
constitue uma conquista
inestimavel

I

A encomenda agora feita

pel� direfção do Hospital Dtretor-proprletartor HONORATO TOMELlN.:- Oficinas e edificio próprios - Ass.: Anúal Cr.$ 20,00 - Redator: João Crespoesta con crrne a campanha
que se movimenta no mu

nicipio visando a obtenção Ano XXIV
de recursos para a aquisi
ção do aparelho. O Hospi-

.

. ..... , ..

tal qui, apenas aproveitar

llilfa presença em Jaraguá dó

Idr Renato Camargo para
firmar com êle o respetivo
contrato.
Assim, a campanha deve

ser agora mais do que
nunca desenvolvida, para
que '10 menor tempo

pOS-Isivel. conte a direção do
Hospital com os recursos
nesessarios á satisfação I Por motivo da passagem
do compromisso assumido. do 40 aniversario da co-

Entretanto, o fato de ter
I reação de Pio XII, o Pre

sido firmado o contrato, sidente Getulio Vargas en

representa o passo deeisi I viou a s. s. o seguinte te
vI? para a concretização de legrama: <Tenho a honra
tão grande empreendimen de apresentar a Vossa San
to. Estão de parabens o tidade respeitosos curnp: i
Hospital e a população ja- mentos pela passagem 10
raguaense. 40. aniversario de SUfi co-

O dr. Alvaro Batalha roação e de lhe maniíes
adquiriu tarnbern um apa- tar os cordiais votos que
relho ultra violeta G E dos formulo em meu nome e
mais modernes e eficientes, ·110 da nação brasileira pê
e um terrnospectral (ínfra-II� sua ventura pessoal e

vermelho); da mesma. mar- . cxplendor de seu pontifica
ca ficando dest'arte apa, do. (a) - Getulio Vargas,
relhado para todo e qual- Presidente dos Estados U
quer caso de fisioterapia. nidos do Brasil".

" .. Jaraguá ,,, Sábado, 1.7 de Março de 1943 - s. Catarina ".. N. 1.161

/.s·
. 'Naufragos· alcançalD

� � a costa da Baía

procedentes do Prata e ou permissão para desembar
tros embarcados nesta ca - -car, tendo a policia exer

pital cido severissima vigilancia
Os espiões nazistas Gus . em torno deles, afim de

tav Bannach e Hermann evitar que tivessem qual
Metzzer, viajam no referido quer comunicação com a

navio, de regresso á Ale terra. Esses espiões exer

manha, mas não obtiveram ciam funções de adidos l
culturais junto a embaixa-
da alemã em Buenos Aires Rio, 24 (Ag,) O

, juiz E

A
'

t � S·t
- Com o correr dos e foram presos em virtude rctídes Carvalho

'

julgou

SpD OS ., a I I uarao ddi()aSnoVãOesspel·r�litromad�O- de ter. si�o descoberto. pe hontem no Tribunal de
(j ,,� las autoridades arg�nhnas Segurança Nacional o pr .»

. povo, e não se po- que .a!llbos se ?edlc�vam cesso em que figura como
deria esperar outra cousa, os aspetos da situação de a atividades nocrvas a se- »cusedo Albedo Pires, de
finidos no quadro da vida nacional, por força de um gurança daquela e �e ou-, nURciado por ter a'umf'nta,
determinismo a que não nôs �ra licito escapar Quan tras Repub.l!cas amenc�nJs do o alugu�1 da casa de
to mais se estabelecem Os limites de nossas obriga- sendo, por ISSO, cOf!1pe!tdos sua propriedade. Depois
ções, impostas pelos azares da guerra, tanto mais cla- a a�and.o�ar o terntorlO da dos debates o juiz profe-
ras e positivos esses aspétos avultam na consciencia naçao vlsmha. riu sentença condenando o
de cada brasileiro, No terreno economiC0 avança l;e . réu a seis meses de prisão
As iniciativas fortalecem esperanças. O indice de pro e dois mil cruzeiros-<le mui,
dução crêa a realidade que o comercio focalisa em cifras.

Batismo do navio ta. Tambem o juiz Miran
. Não ha meios tentos na visão que se projéta do

'A ' ja Rcdrigues condenou
prestnte ao futuro da nacionaiidade O passado ficou sueco mazonas Leon José por ter feito V!l
no desdobramento de vontades, �ontrárias às vezes, rios empréstimos cobrando
paralelas. através das quais repontam vultos e fastos Estocolmo, 22 (U. P,) - juros alem da: taxa legal,.
que são da historia.

'

A 6sposa do ministro bra- sendo condenado a seis me

..

O que, h?je vê!ßos . s�o cla�ões de certe�a, de fé sileiro, sr. Seb3stião Sam' ses de prisão e dois mil
CtVICa, de mttma dlsposl�ao abrIndo rumos d mar.cha pi:lio. batisou hoje o barco cruzeiros de multa. Como
da nova geração do BraSIl, par� oS seus verdad�lros sueco «A-mazonàs», no por- promotores atuaram respe.
destinos. Essa ma,rcha, sob c1armada� que pre�ontsam I to· de Malmoe, tivómente os srs. Gilberto
vitoria está se fazendo porque assIm o eXIgem os

nosso� brios, a nossa invencivel constancia, a nossa

liberdade, emfim.
Não ha impecilhos Não aparecem entraves A com'

preensão dos deveres é capaz de realizar milagres A

re�onstrução moralisadora de 1930 quando alvoreceu
dos pampas tro,4xe a convicção civica que _vence mo�
tanhas O que não passara de sonho utoplCO, ou nao

chegára a ser mais que projé��, em anos e anos de

competições marcadas pela pohhca&,em, apareceu t�cado
pelo novo espirito de ordem naCIOnal De subtto, � Nova Vork, 22 (R) - foi ci mais' chocante pos boração caltJ1a do seu vançando para o seu pazes de convencer nem
vara magica do novo Moysés fazía brotar da monta'

O d' d Ch h'll
.

I A d I b' t' f" I no solo 'I'quer -í sua audl'encl'a'
nha a limfa de novas energias, O panorama transfor·· ISCurso e urc I SIve, travês a pa avra programa para um muno o Je IVO ma, .

�
.

..

, forneceu as "�m nch t " d Ch h'll do mllhor. MUI'to em' sfrl·cano. cuidadosamente escolHi-
mava se dia a dia, e milhões de almas, como outr ora . \. a e es e urc I , ouve se o

os hebreus sedentos, sentiram o milagre de3sa trans para to.dos os matutinos badalar dos sínos da vi. bora Churchill tenha ad· Por outro lado, o mais da. Tambem. a sua pre·
formação, '. .

de hoje: toda, pois o orador vertido aos seus ouvin· qu� se pode dizer do tenciosa afirmativa de
Hoje os aspétos são claros e deflmdos. Leva.dos O "!'Jew Vork Times" mostrou se soberanamen· tes de que aguei ra se: discurso cle Hitler e que que os alemães perde-

ao conflito menos por ct:lpa nossa, que !Jara revtdar
diz: O mundo ouviu te confiante. no sucesso rá ainJa dura e prolon- o mesmo constitue pro ,rarn apenas 542.000 501-

lima afronta. estamos nele conscterrtes de tod.as. ,as res .

'1 d' I d d d d d t dponsabilidades, partilhando de todos os sacnflclOs a ontem dois discursos, certo como está de que gada, pode se acentuar va lni uIve a a ao a os, eve er soa o

guardando todas as vitorias. dos quais soube tirar a Grã Bretanha e seus como compensação, QU· mundo de que o "fueh- como verdadEira ironia
Trabalhamos para produzir, para vencer. E só nôs grandes lições de cora' aliados já conseguiram tras declarações feitas á rerl! nunca. esteve doido ao ouvido da Alemanha.

anima nessa tarefa de titans inven�iveis, a .fe _nos des- gern e de espErança. No atravessar a parte mais parte pelo "premiErI! bri nem morreu. No entan' onde somente poucas
tinos da patria sobre a qual drapeJa o pavllhao estre

t, t . t t ·t',. d I' h o' t,e>nl·co. rtnünciando que to <JS suas. tiradas bom, familias não tem mortos

���,�I�JQS�a�a�s�a���;:: ��b�a:SS:d�:brarão para sempre,
i �r: a;s��s O

p��a� ���'a�or��s; ����i�d� ���r; �� ��I�; �' 8.ó' Exer��,to estj a' .,9.��tiCàS Já não s�o ca' p'àra ,cnorar."
'iWl�,1�::�;_:: �:�1�'. _ ':t,� 'l

' .

-i,,' >';

,I

Rio, 23 - Com destino
a Barcelona deixou aGua
nabara o transatlantico es

panhol «Cabo Buena Es
perança-, a cujo bordo

viajam para aquele porto
ctrca de 120 passageiros,
a maior parte dos quais

expuI S O S .
Em resposta, o papa en-

dereçou ao Chefe do GoI vemo o seguinte despacho:
. cMuito sensabilizado pelos

votos que nos formulastes

apesar de terem velejado
durante muitas horas,
traziam cêrca de cem

homens, todos êles na
melhor disposição moral
e qne foram imediata
mente recolhidos na Es
cola de Aprendizes Ma
rinheiros. onde por or
dem do Comandante da
Base, Naval je Oeste,
almirante Lemos Bastos,

Recebemos do sr. tenen foi providenciada a pres
As vitimas de tor.. te-coronel Oscar .Rosa Ne tação dos primeiros so-

.pedeam'entos de pomuceno da SIlva, co- corros aos naufragas in-
mandante do 32 B. C., de I

.
-

'

navios brasi" Blumenau, o telegrama a
C u.slVe a remoçao dos

leiros baixo, agradecendo as re fendas, em pequeno nu
ferencias justas. alias. que I mero, para os hospitais,

R· 23 'r» I b
.

l' ftzemos' a sua pessoa e a cGetulio Vargas» e dalO, - \...e e rou-se -

di'
h

. . . ..

d açao que vem esenvo Cruz Vermelha' .

oje por InICIa tlya. o vendo, decisiva e patríotí- _ _ ."

preslde�t�. do Smdlc�to ca, á frente daquela uni Nao se registraram
dos ,Ofl�lals de Nautl�a, dade, já hoje uma das mortes no torpeuearnen
na .lgreJa da Ca�delarla, maís brilhantes do nass o to. dêste navio, que é
a. '!1lssa em sufrágio d s

sempre glorioso Exercito. de nacionalidade holan-vitimas do.s torpe�m.en <Honorato Tomelin -

dêsa.tos de navlO.s brastle,uos Correio Povo ,- Jaraguá. ,_. .

pelos sub�a!mo� do eIXO. Só agora motivo afasta- � �ewao B�asllelra de
Ao ato rel_tglOso co�pare- mento viagem tive praser Assistência assim que te
cer?m muitas autorldrt�es ler seu artigo meu respeí ve conhecimento do o
e figures do mundo SOCIal to. Muito agradeço gentile ocorrido, convocou suas

----.-------- sa sua r�ferenci� minha volurxarias socorristas a-..
pessôa, minha açao frente

f'
,.

32 B, C Cordiais sauda- !.m de atender os sobre-

çöes (ass.) Oscar Rosa; viventes.
Tfe, CeI. Cornte.s -C-e-r-ti-f-I-�a-d-o-s-d-e-

Reservistas

Salvador, 24 (A N)
�,Acabam de dar à
praia desta capital cinco
baleeiras cheias de nau-

. . fragos de um navio es-
por ocasiao do arnversano trangeiro torpedeado em
em vosso n_ome e .erl! no-

I nosso litoral.
me da Naçao Brasileira a .

_

que abençoamos com o co E S � � S .ernbarcações,
ração reconhecido, rogam. s

pars ela e para seu pre si
dente graças abundantes.

I (a) - Papa PioXlh.
Telegrama de
agrade�imento

Trocados entre Pio XII e o Prell'
sidente Getulio Vargas'

Es�íões nazistas

Agiotas condonadoS
'Instruções

Gaulart de Andrade e E
duardo Iara.

-

do Coordenador da
Mobilização Econo·

mica

Do próximo numero em

diante reiniciarrrnos a pu
blicação da relação dos
reservistas de terceira cate

goria, que deverão procu
rar seus certificados, na

Junta do Allat-mento Mi
litar de Jaraguá.

.

NaAfrica doNorte
o brigadeiro doAr
Eduardo Gomes
Argel. 25 (U. P,) - O

general Giraud rfcl'beu ho
je em seu palacio de verão
o Brigadeiro do Ar brasi-
19iro Eduardo Gomes. O
comandante da 2.a Base A
érea Brasileira almoçou com
o Aho Ccmissário francês
da A'frica do Norte, Esti
veram presentei. ao almôço
o ajudante de Brigadeiro
do

.
Ar o capitão Parreiras

Horta, o ministro brasilei,
ro em Argel {loficiais nor

te americanos.

A luta na Tu'"
Disia

Rio. - o coordenador
da Mobilização Economica,
par intermedio do assinten
te responsavel do Setor
Preços, baixou instruções
para a ent'cgd de m:.'rcado·
rias pelu vendedores da a

rea do Distrito Ffderal. A Washington. 25 (U. P.)
entrega aos consumidorAS O Secretario da Guerra, sr.
se fará pelos preços em vi Henry Stimson, declarou
gor dos diferentes produtos numa róda de jornalistas
não podendo S6r cobrado que contava plenamente na

pelo varejista carreto ou vítoria dos aliados na Tu·

qualquer outra despesa e õ nisia, advertindo, porem,
entrf'ga aos varejistãs se fa·, que indubitavelmente as

rá segundo os preços cor forças norte americanas te·

rentes em 1. 'de dezembro rio ainda que experimen·
de 1942. tar i.nsucessos.

• I ·1

ure I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Correto do Povo, Sábado. 27 de Março.�de; t_94?

o no JI0-embsixedor 'dtJBrIJ.-��� paraôí "naSCidOsIEscrattorio' '"de f'�='
-

' :.J ,em 1113 e 1914 . .'(_'. . o A
. jJ I.. e }.)

siJ em' Lisboa
- -

Está abe'rto .O alistamento no dia 30 de abr il do cor "

:AdvDCácia
.... -

.

nas juntas para;aqud.es que: reute a�o Para as elasses,
.'

4-
_ nasceram nos anos de 1923 anteriores a 1923 o alista-

Lisl;>oa.,19 (U, P,) - Os [para a criação da atmosíe rabeau da !eyol,uçao.,� ,_ - ..f 192iL� Os nascidos em mento é íeito na La C. R.
Em Joinvile, á

-rua�pois
o dr. Plácido Olym-

jor;l1ais'Llocais noticiam ho .

ra que í&vöreceu o defla
.

O mesmo Jorn�1 recorda 1925 que ainda não tenham Os nascidos ou regista do Principe 331, no edifi pio que atende todas as

je, pelaprlmeíra vez a no- grar da revolução com a ainda sua a�u\lçao como
completado 18 anos de i dos no Distrito Federal de ciuSchneider abriram,lJ� ,quiQti33 feir�Jlase�edes�

meacão do sr. João Neves qual o Presidente Vargas advogado .brt.lh.ante como dade so poderão se alistär verão procurar as Juntas escritório de advocacia ta eornarca.e um sincero

Fontoura para o cargo de foi elevado ao poder.> Re- consultor [uridico do Ban-
com o consentimento dos de Alistamento coirespen os drs. Plácido Olym e dedicado amigo" de Ja�, .

embaixador dô Brasil em corda a seguir a atuação c,:; do Bra�ll e
. rn.embro país e lila falta deste do dentes aos cariarias dos

'-

Lisboa, em substituição ao desassombrada de João Ne da Academia �raslleIra de
tutor. O prazo terminará Bairros de seu nascimento pio de Oliveirá, conhe' (! ' ,

,

sr. Arau]» Jorge, aí-stado ves Fontoura na Camata Letras para fI�almNente re- !

ou registos, os riàscidos cido causídico que de há mi;. n

do seu posto por ter atin dos Deputados o que lhe lembt.ar que [cão eves e� nos Estados CIS Juntas cor" longos anos milita no ,,..

giào o limite da idade, A . valeu o cognome de «Mi- teve mdlca�o. para em�al. Registl'o Civil respendentes aos bairros foro das comarcas do

imprensa, comentando o
I xador braSIleiro. em Vichi

.'. •. de suas residencias. 't tari W I
acontecido, salienta fatos quando o Brail rompeu

..
� nor e ca annense, e a

de sua vida publica, como suas relações diplornatices Artur M.ueller, escrivão e O· ter Garcia Pinto, ex Iun

d f
.

I
.

com o cel·xo».
e filial do Registro Civil do 1. cionario do Banco do

«uma gran e igura inte ec- Distrito da Comarca de Jara-

tual do Brasil apesar de O cDiario daManhãs por guá, Estado de Santa Cabrio DESPERTE I BILIS Brasil ex.di.retor jornalis
sua modesta» e que cedo vez presta homenagem 6 na·,. Brasil.

-"

t d
entrou para a politica re ação de Araujo Jorge á n�a�a:t���� et��jn�c:p::e���:. DO SEU FIGIDO I, da �_co�oel:U3�S folha.s
revelando se, desde logo, frente do posto que tão mentes exigidos pela lei afim

e ao an o. eu eSCrI

d I tissi b dIp
E Saltará,da Cama DISPO.SIO p.ara.TU.dO j

tório .em ca�e.l·a. CODl OS

um ora er e oquen rssrrno em esernpen rou, ex res- de se habilitarem para casar-se:

e de rara cultura. sando que nenhum portu
,Seu fIga�o deve 'p.lOduZlr,d.larl!- demais escritórios das
mente um litro de bílis. Se a bílis nao ,

.
,

gues poderá esquecer ja- Edital D. 1479 c.?ITe.liv�·emente, os alimentos não principa is praças do .pa i!i

II mais
os relevantes serviços

. Leopoldo Cardoso e Pau- �o dIgendos,e apodrecem.?s gasC(s tem suas atividades ma-

prestados por esse diplo lina Zimmermann. Incham o estomago.Sobrevem a l?n- .

- .tI •

mata brasileiro em prol da Ele brasilei o soltei j
são de ventre. Você sente-se abatido nifestadas em todas as Dr. Placido Olympio

,. r , ro, e como que envenenado. Tudo é d j'd d c d . f'
�

I crescente amizade entre Bra lavrador, natural de Palho- amargo e a vida é um martírio. mo a I a es a pro IS5ao

sil e Portugal. çn, nasceu em dezenove de Urnasimplesevacuaç�onãotoca- notadarnente em assun- raguá, Pl)ÍS quando Se-

Dr, João Neves da Fontoura Julho de mil novecentos e r�acausa.Neste�aso,asPilu�asCarter tos comerei i . c cretario do Interl·or. os

I'"" '

-_ . • . . . sao extraordinariamente eflcazes.Fa- a sesu es so

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

GelS, dOml?lll�O e resIden umco�ue�elitrodebil�evo� rios, ale�dequestões ati, dis�itos de JHr�uà e

BANGO INDUS�HIA E GO'MERGIO
�ra�e�;: dl�����e�l��dr�! �:�t:�S�;���d��e����i���n�!Qi��t nentes ao ramo. Grato Hansa, passaram a cons,.,.,

'.' M i I h õ e S Caetano'CardosdedeOer. cadas.pa(a.fazer�bilisc0n-erliv:.e- nos foi dado estampai- tituir municipio e co-

. "

de pessoas tem usado trudes G. L:ardoso. ::��e·o��;; ;�o�����sp�:���l��$�� mos a presente no'ticia marca,

DE SANTA CATARINA S. A. cEo;LopbIuoXi:·I�R:��I::9�et04°· ��:��:I;:1�:�f�i:�til�
. e catorze, domiciliada e re-

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.00Ó:OOO,OO sidente nestá distrito em

Avencia ,:, )ARAGUA'
A sifilis ataca todo O· Pedras Brancas, sendo filha

e organismo de João B. Zimmermann e

Rua Cei. Emilio JOlirdaQ,U51- Caixa, 10 - End. lelenr. INCO o figado, o Baço, o Cora- Ema C. Zimmermann.
ção,o Estômâgo,os Pulmões Jaraguá. 18-3-43.

M A T R I Z: I T A j A I e a Pele. Produz Dôres nos Edital n. 1480
Ossos, Reamatismo, Ce- Bertofc!o G. R. Hornburg e
gueira, Queda do Cabelo, Helena Frl'edel.Anemia, Abortos, e faz os

individuas idiotas. Consulte Ele, brasileiro, 'solteiro la
o medico e tome o popular vrador, nasceu em Jar?guá

depurativo em cinco de setembro de
E I i X i r 9 1 4 mil novecentos e dezesete,
h)_of�nsiyo ao organismo. domiciliado e residente nes-

Agradavel como um licôr. te distrito em Itapocu Han
Aprovado como auxiliar no d f'lh d G
tratamento' da Sifilis e Reu- ,�a, sen o I

•
a e ermano

matismo da mesmaorigem Hornburg eEmiliaK.Horn =�������������������������������
pelo D. N. S. P., sob o n. burg. �

�6, d� 1916 Ela, brasileira. solte-ira la-

vradora, nasceu fm Jaraguá
tm dez de dezembro de mil
nO\7eCelltos e vinte, domici
liada e residente neste dis·
teito em Itapocú Hansa,
sendo filha de Alberto Frie·
dei e Ida Butzke.
Jaraguã, 19-3-43.

Edital n. 1481
Lourenço Gresinger EH

s&beta Reizam.
Ele, brasileiro, solteiro,

alfaiate, nasceu em este
distrito Em cinco de Abril
de mil novecento� e dez,
dom iciliado e residente nes·
te distrito, nesta cidade sen
do filho de Madalena Ore
singer,
f.Ia,brasileira,solteira, ja

mestica, nasceu em este dis
trito em vinte e quatro de
Julho de mil novecentos e

catorze, domiciliada e resi
dénte neste distrito em ries

. te distrito em esta cidade,
sendo filha de Emmerich
Ruizam e de Maria Erchin

ger Ruizam. •

Jaraguá', 25-2-43.

O jornai .o Seculoll a

propósito. expressa: eseus
discursos são notweis tan
to pelo recorte literario co

mo pelo ardor combativo
e concorrem grandemente

\

Filiais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinvile, Lages
e Rio do Sul; Agencias em': jaraguá. Caçador, Cr�ciuma, La

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

Tubarão; Porto União' Sub.Agencias em : Indaial Hamonia, São

Joaquim e Tijucas: Escritarias em: Concórdia, Gaspar; Taió e

lJrussangaj Em instalaçãó . Canoinhas. Orleans, Salto Grande,
Rio Negrinho e Arârar.guá

Faz todas as operações bancarias no �aiz,..;
como cobranças, descontos e caução de tHulos' de ex

portação· e outras operações de credito; passes para

8S principais praças do paiz, .medi tnte taxas modica<;.

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição, sem aviso, com retiradas 'livres

para quaisquer importancias
Com aviso previa (retiradas diarias até 1.000,00)
Def)ositos ·Pop.ulares Limitados (até 10 milcru

zeíros) deoositos iniciais a partir de 20 °

sub sequentes a( partir de 5,00
Prazo fixo de 6 meses

'

Prazo fixo de 1 8no

Os juros são p�gos ou capitalizados semestralmente

A economia é a basE.\ da prosperidade
Deposite as suas economias ,no

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

Sabados: Oas 9 ás 1100,

DR. LUZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio : Av. Getulio Vargas, 160 Telefone, 34

Residencia: Mal Deodoro da Fonseca, 814

SANßUENOL
Instituto Maria Jos� CONTEM

Direção: Professora Normalista Maria José Godoy
Rua Dr. Mur i C í n. 1022 Fone 1-6-1-3

CURITIßA - Paraná

oito elementos' tônicos.

Arseniato, Vamdato,

FÓSforos, Cálcio [tc.

TONICO DO CÉREBRO

TONICO003 MUSCUlOS

MANTEM OS SEOUlNTES CURSOS:
.

Primaria,' Pré-ginasial, Comercial, Musica
e Preparatorios em gerais.
Todas as materias do curso são ministr.ldas por

um cor po, je ptOfessores de reconhecido Vô lor.

A secretaria do Instituto atende diaria·

mente da.s 14 ás 11 horas.

Os Pálidos Depauperados
Esgotados AnêmLos Mães

que rriamMagros Crianças
raquiticas receberão a to

nificação geral do organis-
mo com o

..

ACEITA ALUNOS DO INTERIO R.

Adolf Hermano Schultze
FABRICA DE MOVEIS

-Sanguenol
c. D.N.S.P. de 11. 1992 1921

.

Especialidades em bancos' escolares.

Rua Rio Branco, 964 ,Jaraguá

Ernesto Lessmann
fERRARIA

Fabricação de Ferramentas
Agricolas

Segas rotativas para arados

Hua Marfch, I Deod'óro da 'Fonseça, 18�
, -�""",' "", ,"o _,�c 'jãraguá JS . ..;,;,�;;;'-. <.<,.;

.

Edital n. 1.476
Francisco Orandinetí e

Marília Walter Crr.spo.
Ele, brasileiro. solteiro,

militar ,nasceu no Estado de
Minas Gerais em oito de

Janeiro de mil novecentos

e treze, domiciliado e re�i
dente na cidade de Blume- 1
nau, senjo filho de Vicen· I

te Grandineii e �,l! Angeli-
na A. GrandinetL '

Ela, brasileira, solteira,
domestica, nasceu neste Es

.

fado em vinte e cirico de
Julho mil novecentos e

vinte fi cinco, domicil!ada
e residente neste distrito
nesta cidade, sendo filha de
João Batista Orespo e de
Anesia Maria W. Crespo .

Jaraguá, 13-2,-43.

E para' que cbegne ao conhe·
cimento de todos passei apre·
sente edital que será publicado

. pela imprensa e em cartorio on

de será IIfixado durante 15 die s.

Si alguem souber de al

gum impedimento. acuse

os para os fins legais.
A1'tU1' Muller
Escrivão e

Oficial do Registro Civil

t-

.\ I

"

Vermifugo suave a de pr: uto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

o anjo pr'otetor de seus filhos
é a

Lombrigueira Minancol'a

l
I

Serve para qualquér itl!..Jt', :!()[lftll'll1.' o n

I, 2 3 e 4. ,

Proteja a saúde de se'us filhos e a sua

própr.-ia! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remedics. .

Compre hoje mesmo urna' LONlBRIGUEI.
RA MINANCORA" para seu filhinho.

E um produto do� LABORATORlOS "Mf_

NANCORA" - JoinvlJe

Máquinas operatrizes

Máquinas de escrev�r e_ calcular

Motores elétricos_ e Contuntos para luz

Material elétrico para' instalações

Arados e Descascadores de arroz

Bom ba s, Valvulas de pê
Serras circulares, de f ita, para engenhof) dIe atorar

"Rebô_os de esmeril

Valvula� para vapôr e ar, Maoometros e.Gachetas

Material -de tr!lnsmissão
. Aparelbos de lólda á acetileno e á eJ.etricidade

Material de soldagem

Ferramentas ..:_.
-

Oleos e Graxas

CARLOS HOEPCKE s A.
COMERCio E INDUSTRIA.

.
"

Matriz: FLORIANOPOLIS - Fili:tes: BLUMENAU. ,TOINVILLE, CRU

ZEIRO, LAGUNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostru;:,jn em TUBARÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A.A. Jlrasil e Seléto E.C. estarão aDlanhã,eDl tacede uanafornadasilniticativa

Segundo estamos se

guramente informados,
corre nos meios sociais
e esportivos locais, uma

sugestão interessante: _

trata se da fusão de di
versos Clubes da cidade,
naturalrnente com opor
tunidade para melhor de ] Surgimos com uma no • inermes, presenciando a

senvolver as seções de I va pagi na, que intitUla-llutll ardor(ls� e Inglorta
que vai dispôr, no mos «CORREIO E.S�OR- qne.uma pleíade .de es-

sentido de uma cultura TIVO·, em substitulção pur tistas ve rdad e írus gl- No proximo dia 4 de CORRIDAS EM 1. E 2 Até o momento já es
. .

.
a coluna «ESPORTES' gantes F'f� propos 11 en Abril

.

d d' DE MAIO t- inscrit
.

flsl�a d_e acordo com as
que regul trmente em re- cetar cbntra {I obstaeulo

'. ri a nossa socie a e· ao mscu os, os segum-
aspirações de nossa mo- sumo abordava as ocor maxímo oposto aos seus

de turf, fará realizar na tes parelheiros: Sapo e

cidade. Fala-se mesmo rencías esportivas locais prodigios esforços. A Ial- pista sita a Estrada No- A Sociedade Hipica Biguä. Traviata e Ron

que ó «novo clube» pre- Queremos surgír filzen. ta de apoio material. va," mais uma interesante, dcjaraguä está anuncian- cador.

tende organisar canchas do jús a terra ja eagua E aqui estamos, para reunião turfistica da pre- do um belíssimo pro Nas próximos edicões
d b t di' €use em que tudo é grau dar a esses abnegaríos sente temporada, e que grama para os dias 1. e voltaremos para dar oue asque e, e va er, a de, t rn que tudo. é 1\ rea o nosso abraço que, ape

a exem lo' das ja reali 2 d M'I d f t b I t P . e ala, tros pormenores.em
_

o u.e o e c. lidade eloquente de um sa� de não ser UlL bra-. t'Não deixamos de a· povo que tem console n� ço d� .Hercules, .como zada�, prome ..
e atrair um

char oportuna essa su - ela de seu poder de pro I deselarl8mos. que o fl\�- pubhco entusiasta.

gestão. Pensamos mesmo gresso. se, será �m brl:lço. agtt O programa elaborado

que ela pode ser viavel Jaraguä Incontestavel-I
de entualasmo e de co

para c sensacional ernee-
,

. ·ragem. ti
-

t te desde já aqui estamos mente, progrediu em. to; Iremos lutar, pelu pe- l�g», con :1. c<:m atra-

prontos para aplaudir a do� (J� seto�es - due· na, centra o mal que já çoes de pnm�lra wa�
ação dos que se propõem mos, 1O.�lusive no espor- se .erruígou em certas deza, do cenano turfisti EstA.o s_e ultimando as

f I
. te - 131m, na verdade é mentalldades as quals co

c barriga verde" os negocraço -s para o r�a eoncre rsa a, uma �e.z o que se verificou, toda. deixaram de evoluir com,.
'

I gisto du sfcier1ade 8(jb
que ela venha a p0Slh, via nã,) podiamos ficar o teUlpo.- A descrença parto�. _ 500 t I titulo, que vlJi insfalar

pelo que�é nosso.
.

_

areo me ras, sua praça de desp"rtos
A luta bem' Rabemos

.

Mmerva - 53�g.; lam I'
DO anti�o campo da A.

P. R'·
se�á ardua. O udversa- blta 56 kg,; Llpo < 50 A, BraSIl

. Ingos e espln-os •.. é po.tente. Nossll perS_iS ! k}�,; Trav. iata
-

5.O kg. ,--
�

_" tönCJa, porem, s�rá 10

Cartão de visita! quebra[)tavel.. I 2 Pareo-400 metros CI.u·be GU' 8 r'8J- U·Um dia, li gotícula d'ti P'" 40 k . R.

Comentando o proxi- rurú ..
, r..o qual foi ßgre gU8 que cal sobre a pe-

rIma
c

. g'l on

- mo jogo do Brs8H e Se- didn I) presidente do clu fira, ß p_erfurllrà' dador '. 52 kg; Tagua- Tt:eino inicial
léto, um colega de Join be joinvillense.

_ E nós, com nossas gO ri 54 Kg. e Mnreno 30
,

ville escr"veu que o re, Aconselhamos aos di- ticules semanais de eu
I

kg, .

Em sua fa� de _?rga-I manhã, as 9 horas, no

sultado da partida entre retores do Bra,sil. d'is tusilismo fl cre LÇb, pre . I DlsaçAo pela secçao de campu dh rua Marechal
o Imprensil f' o Seléto peosl1r para o proximo tendemos atraves.ar. a Desafh _ 400 metros I futebol sAo convocados Deodoro �fundos). ha P?U
seria o «ca.rtáo da \1is1- domingo, ttlÍs (cartões», dura. pedra des.sa Iodlfe B 56 k M I para comparecerem a- cu gentII�en�e cedIdo
ta. para o Brasil. pois são· méras "gentile- fatidicll.

.

Llgre g. e ? I por s�u proprietarin, sr.

O resultado - todos zas de etiquetas. E:iJolllemos n08sa trin- reno 30 kg. nesta porfia I
•

FranCISCO Fischer, o·; se

já sabem - houve c8U- cllf'ira. Bugre deverá cortar luz.lPela A. A. Brasil guintes amadores:
_

Baile de Pascôa Girois, Faustino, Bori-----. ni, Pferch, Ervino, Pa.Ouvido!! - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes Na reuniAo extraordi
< CLlNJCA ESPECIALISADA tricilJ, Nesinho, LU\:lindlJ,

- Daria. realizada em 22 Leopoldo, Kuehl. José,ultiino, a diretoriß deli Ramos, Hilario e A!thof.
berou oferecer o seu tra
dicional baile ,de Pascôa
[lO dia 25 de abril.

var resultados melhores, criada para noticiar e in
no terreno desportivo e centivar o esporte. em

social em nossa cidade, todas as suas iniciativas
A nossa' sessão foi e modalidades.

t .... 3a. --I
paginai
Colaborador:

P. Nolti

A A. A. Beasr! enfrea
tlirá ame nhã em Baue
Dal, o Seleto E. C. ce ..

Iendendo o seu titulo de
Invicto na presente tem

poruda.
Agu!irda se um jogo de

Iguais possíbtltdades de
sucesso dado que us Ior.
ças se equiparam. Gen
til é' dizer, que o Selt to
em seu campo vale muí
t,u e que dílíctl é ve n

cê-lo. em seus dominios
Contudo, o Brasil realí

zou no cerrecte ano fa·
çanhas dignas de regts
tu, pois nenhum dos seus

adverserfus c on seguiu
-obrepuje lo. Irrteressan
te é Irtzar que, o qua
dro [araguaense so ven

ceu em <cauchas- alheio
IiS, empatando. todas as
partidas disputadas aqui,
e o seu Interesse ê, sus
tentar tão prevílegíaha
carreira.
De qualquer modo 8

luta será
.

ardorosa. Os
dois prelíantes estão cer
tos qUH ti partida exigi'
rá o maximo dos seus

esforços, e consequente
mente o publico pe Ba.
nanal assistirà a um cho
que animado. ,

A equipe do Seleto é
das maís homogentes,
contando com um ataque
rapido e uma defesa rir
me. Do arqueiro Domín .

gos contam se maravi·
lbas, sendo apontado co·
mo um dos mais capaci
tarIos,' que já integraram
fi famosa equipe dos ba
nanalenses.
O «onze. jaraguaense

está cumprindo bonitas
perfoIDaDces n8 tempo .

rada em curso. Amanhã
mais uma difícil se lhe
antepara, e estamos cer
tos que lutará sem es.
morecimento. F�la-se que
o atacante EmUio, int�
grará l' eq'uipe de
Schwanke, purém nada
foi c onfirmado a respei-
to. .

A embaixada da A. A.
Brasil viajará á tarde
por rodovia, acompanha·
da de grande numero �e'
torcedores.
Pelo convite para fi

cOTpaDhar a embaixada,
com o qual fomos dis
tinguido:;, agradecemos.

"Correio Esportivo"
E 5 p,O R y. I V O

TU_rlf

Sabado
17 de
Março
de 1943

Sociedade de Desportos
Aanerica

NAo ha duvlda, que
este empreendimento, se
rá mais um grande pas
so em favor do tAo dis·
cutido esporte em Jara
guà.

Associação Atlética Brasil

ASSEMBLÉIA GERAL EXTHAORDINARIA
•

DR. SADALLA AMIN

A Associação Atlética Brasil, por determi
naçlo de sua diretoria, convoca pur intermédio
desta fDlh�, os seus s()cios a compflrecerem á
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA fi reB
liz&r.se em o dia 2 de Abril DO corrente ano, as
20 horas em sua sede social, para'discutir o se-

guinte:
'

10. - a nomeaçãn de dois substitutos em

corgos da diretoria, de Vice Presidente e primei
ro tesoureiro.

2u. - outros ass,untos que virão e. apare

Consultas fm joinville a partir de 22 de Março

• Jaraguá,23 <le Mar-ç!) de 1943.
Antonio Zimme!mann

Secretário

Ma�eira em tóros
Excursão a Bananal I

Avisa·!:lE\ ás pessoas
que qUl"irbm tomar par
te na excurção li Bana

Da�, que deverão reser

var suas p8ss8g�ns com

8Dtecedencia, junto ao

sr. Guilherme Scbwanke.

Departamento de Fu·

teból GERALDO
MARQUARDT

Com o presente nu

melO, o conbecido es·

portista, sr. Geraldo Mar
qwa'rdt, inicia sua cola
boração na Seção Espor.
tiva de�ta fúlha
Geraldo Marquardt ê

profundo co'nbecedor do
.metier. e já uolaborou
na imprensa esportiva
do Rio e SAo Paulo.

Compramos de diversas qualidades
Tratar com a

SOC.IGUASSU' LTDA.l
RIB. MOLHA JARAGUÀ t

----I

Pede se o comparecí
mento de todos os ama

dores escalados para a

parlida com o Seléto, ás
13 boras, amanbã, na

séde sc cinI.
cer.

Cure seu" males' e poupe Seu bom dinheiro
comprando na

FarlDacia Nova
de ROBERTO M HORST

I a que dispõe de maior sortimento na praça e oferece

seus artigos á preços vantajosos;
Rua Marecha Deodoro, 30 -Jaraguá

I,
I Livros , , ,

••••

O Guaraní derro"
tou o ,Aliança
Reaiizou se domingo

ultimo no gramado da
A. A. Brasil a peleja en�
tre o E. C. Aliança da es
trada Schroeder e o Gua.
rani F. C. desta cidade.
saindo vencedor o qua·
oro local, pela exprf'ssi'
va contagem de 6 a 2.
O jogo transcorrf'U na

maior, harmooia possivel,
perantel:'egular assisten
cia, notando·se no qua
dro do Guarnni maior
jogõ ofensivo. enquanto
que os visitantes salva
f'\ID se de uma derrota
mais alal mante, empre
gando jogadas individuo
ais e isoladas.
Na. preliminar, o qua

dro secundario do Gua.
rani verlCeu o de igual
categoria do Aliança por
3 a 2.

IDr. W'aldemiro Mazurechen
,

50 Medico

'Consultoria e i�idencia: '- Rua Mal. Fo;Peixoto, 152
,

f
,

I Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

LivifiOS !

Livros! !

Derrotado o e,,,
quadrão invito
do Dom Pedro
Peranté regular assis-

tencíâ, desenrolou-se do
mingo ultimo, na vizinha
vila de Hansa, a f3squa
dra peleja, entre o Bom
sucesso e o Dom Pedro
II, na qual saiu vencedor
a homogena equipe do

'

Qur.dro joinvilense, oel.a
contagem de 4 a 2. Aca-

d
bou-se pois o encanto da

Tipogra.tia Aveni a equipe de Hansa, 8 qual
durante 13 rogos conse,

Avenida Getulio; _Jlargas,350 Jaraguá cutivos, permaneciª- Í:lLvi •
..

�

...",-'�"'i:.":_''-'......'':':'''_''.",.7'''-'''''-'i'.:.:..,i;�'".:;";,--Ci_.",-,.�+--",;_
.

..-'.';_"";;"-,,ê"�'���""z:::;::Z:;:;;;-:::-::-:::- ta,
� -.,-�.� �- {��'_ig(:':>":;�_�b;J ,�.,__ ..�._

Dos mais renomados escritores universais. Con·
sagrados pela critica do Paiz inteiro num exito sem

igual. ..
QUO V A O IS? - Sienkienicz
A CABANA DO PÁI TOMAZ - Stowe ..

DAQUI A CEM ANOS _' Belami
SERMõES DE OURO - Pe. Vieira

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

e Virginia, Oraziela. Romeu e Julieta

Encontram se na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Correio' do Povo Sabado, 27 dc Março de ! 943

Edital

Secção Oficial
PREFEITURA MU�ICIPAL DE JARAOuA

Requerimentos Despachados
Mes de Fevereiro

.

.

Dia 4
5.132 ..:_ Vitor Freygang - Requer alvará

.Habite seil para 1S!l8 casa n. 584, á rua CeI. P.

G. de Oliveira. - A' vísta da íntormação como

requer.
Dia 6

5.13. - Carlos Hardt - Requer licença au

mentar seu pre-Ito 1563, sito â rua Cei P. G. de

OLiveira A' vtsta da íntormação como requer.
Dia 8

5.042 Mareolino Martins - Requer licença es

tabelec.er-se com engenho de Bçucar' á estrada

Tres RIOS do Norte. - A' vísta da informaçäo
como requer.

5,054 - Joäo Benjamin Espíndola -- Requer
licença estabelecer-se com engenho de açúcar

a estrada Ilha da Ftgueírs. A' víste da informação
como requer.

5061 - Alberto Klein - Requer licença es

tabelecer se com engenho de açúcar á estrada
Ilha da Flguelra- - A' vísta da bformaçäo como

requer.
5.073 - João A. Zaeko - Requer vistoria dos

serviços executados em sua casa sita á rua Mal.

Deodoro da Fonseca, 1149 A' vista da informação
como requer.

5.074 - -Erne9to Less .

ann - Requer vistoria
aumento construido Iuudos sua, casa sita á rua

Mal. Deodoro da Fonseca. 185 - A' vísta da in

tormaçao como requer.
5.078 - Gerherd Roeder - Requer licença

construção mausuléu sepultura Maria Spíess, ínhu
mada cemíterto Rio Cerro e colocar respectiva
lnscrtção. - A' vísta da informação como requer.

5.086 - André Witkoski - Requer licença
construção CcHl1i madeíra seu terreno sito estrada

Jaraguá zona rural. A' vista da Informação como

requer.
.

5.091 - José Scheuer - Requer licença esta

bele cer-se com barbearia á estrada jaragué-Ano
A' vísta da Inforrnaçãn como requer. .

5.062 - Arnoldo L. Schmidt - Requer licença
proceder diversos concertoB e pintura interna sua

castl sita á rua Mal. Deodoro da Fonseca, 319 A'

vista da informaçäo como requer..

.

5.09-t - Carlos Hardt - Requer vistoria ser

VIÇOS executados sua casa sita á rua CeI. P. G.

de Oliveira, 1.551 - Idem, idem, idem.

5;095 - Vitorio Pradi - �equer HCEJnça pin
tura mterna e externa sua casa sita. à estrada J8-

raguá zona sub urbs.na - Idem, idem. idem.
5.Q96 - Erico Meier - Requer transferencia

ee':l nome imposto bicicleta adquirida de Alvino

Marquardt - Idem, idem, idem.
.

5. J 33 - Willi DGrn - Requer transferE'n eia

para Hugo e Artur Eggert. impostl) te!'reno com

70.000 mtrs2 sito estrada Ilha da Fig ueira. - Idem

idem, idem.
.

S.l34 - João Coelho Vieira - Requer trans
leraDeia para José Thoml;lz de Araujo, Imposto
terreno cl 52.900 mtr82� sito estrada Itapocuzlnho

Idem, idem, idem.
5.135 - Artur B!sumg�ertel- Requ3r transfe.

rencla para Hedwiges' Gaedtke imposto terreno

com 10.000 intrs. sito estrada Francisco de Paula

Idem, idem, idem.
5.136 - Ca rios NUs - Re'quer transferencia

leu nome imposto terreno com 5.000 mtrs2. slte

estrada Vna Nova e adquirido de EmiUo Dalabri-

da - Idem, idem. idem. .

.

5.137 - Maria Tomzllia - Requer tranferen·
CIa seu nome imposto terreno com 1.250 mtrs2.

Bito estrada Vila Nova e adquirido de Emilio Dala

brida - Idem, idem, idem.
.

5.141 - Basilio Schiochet � Requer !ransfe·
:encia para José Marutti, imposto sua carroça

idem, idem, idem.
Mês de Fevereiro

Dia 8
5.145 AI�ebiades Verbinnen Requer

transferencia para Erico Kamchen imposto sua bi

cicléta - Á vista da loformaçã�, cemo requer.

5.144 - Alvilio Torooell - Requer transferen

c�a seu no�e imposta terreno c/ 267.500 mtrs 2

Sito estrada Garibaldi e adquirido de Jorge Vogel
- A' vista da informa.çäo como requer.

Dia 10
5.093 - oswaldo Meyer - Requer vistoria ins

talaçäo sanHaria e fachada sua cssa sita a rua

D.PedrQ II, 130 e 'alvará de cHabite-se» para. dita

casa - idem, idem. idem.
.

5.142 - Edmundo Splitter - Requer licença
aumento alvena�ia de tijoloM e instalaçäo sanitaria

sua casa sita a estrada Itapocú.Hans8, zona sub

urbana - idem, idem.
5.145 - Artur Eugênio Carlos Wensersky -

Requer transferencia para Rubini Irmlíos Uds'.

imposto dois terrenos ç/ 2.500 mtrs2..sitos estrbda,
RiO' Cerro - idem, idem.

5.146 - Jacó Scheuer - Rsquer transferen

cia para Walter Meyer imposto sua blcicléta -

idem, idem.
Dia 12

5.150 - Erich Kuehl - Requer licença cons·

truçäo casa de madeira seu terreno sito a estra

da Felipe- Schmidt, zona rural - idem, idem.

,- Otto Siewerdt Requer transfp,ren:}ia para

Erwinü Hass imposto terreno c/127.500 mtrs2 sitO'

sito estrlida Caminho do MorrO' - idem i,dAm.

- Olto Siewerdt - Requer tran sfei"encia

pan Julio 'Hass, üntposto terrenO' c/25.000 mtrs2.

sito estrade Cflminho do Morro - idem, idem.

5.158 - Guilherme Jantsch - Reqner
transf(;rencia para Otto RO'eweder; imposto terreno

c/116950 mtrs2. sito estradll RiO' Nuvo -idem idem

- O'.tO' Larsen - Requer transferencia para

DUO' Siewerdt Imposto terreno c/125.000 mtrs2 sito

estrada Felipe Schmldt - 'idem, idem.
Dia 13

, 5.045 - .Tanssen & Cia. - Requerem licen

(la aumentarem tapume existentA Ribeirão Grande

do Nurte, perto sua serrarili - Como pede, de

'<;\;�ç(Jrrto cnp::t Cl parecer do Fisc�l Geral. ..
. '.

,,:,,.t- Rodolfo S' ein - R�quer
..

lieenç!í aumentar

,

" :':,casa, sHa a' rua Pres.}E,· Pê8S06, 5'!O; tudo de
, .-.", ','",",'7." """".":"<,

.
," ," :";:<:l'à.,-�-"'�:�(' ':':;j.)vY:I,�;""-:�;';_ ,.';:;:�"

.
-

conformidade plantas apresentadas - N vlsta da M.·n.·ster.·o da Guerra
informação como requer.

Carlos Hardt - Requer licença aumentar .

R
--

M'" C·
. -

sua casa a' rua CeI. P. G. de Oliveira, 1.563, COZI 5a. eOlao I Itar 18a. Ircunscrlçao do Recrutamento,
forme plantas - idem, idem, idem.

.

�UNTA DO ALISTAMENTO MILITAR DE JARAGUA

Paulo Heldorn - Requer transterencia Edital de convocaçlo
para Alex Kuehn, imposto sua bicicleta - idem,

idem, idem.
Germano Vogel - Requer . transterencía

para Agnes Vodel imposto seu cano de lavoura

e bicicleta - idem, idem, idem.
5.153 - João Relser - Reqner transteren

cía para José Watzko, imposto .terreno C/243.100
mtrs2. sito estrada jeraguä. Idem, idem, idem.

5,J54 - José Erschlug - Requer alvará

cHabite·se» sua casa sita a' rua CeI. P. G. de Oli

veira, 194 - idem, idem, Idem.
- Siegfred Krueger - Requer licença CODS-

trução casa de tijolos seu terreno a' estrada Iza LeOnidas Herbster, presidente da J. A. M.·

bel, zona sub urbana - idem, idem, Idem,
Classe je 1920

Día 16 Nomes :

5160 - Julio Píazera - Requer transfe Alex '

rencía para AntonIo Gesser, imposto terreno com Leopoldo Emil

2.710 mtrsz sito fundos rua Mal. Deodoro da Fon- José
seca - A' vlsta da tmtormação, como requer. Hugo

5.161 - Jose Feiler - Requer alvará <Ha- Bruno

bíte seil sua casa sita á rua Rio Branco, 572 - Eugenio

idem, idem, idem.
Emílio

- Alfredo' Ziemann - Requer transterencíe Alberto

para Irene Ztemann, Imposto terreno estrada Ita Arnoldo

pocú Hansa - idem, idem, idem.
. Iríneu

5.163 - Guilherme Hotfmann - Requer Joäo

traneterencía para Herta Meyer, imposto terrena Walter Erwín

c/J06.000 mtrs2. sito estrada Jaraguä - idem, idem Arduino

idem.
Octavlo

5.164 - Guilherme Krueger - Requer Alfredo

transterencíe pS!'8 Valentin Wuerges, imposto ter Alfredo

reno c1148,000 mtrsz. sito estrada Francisco dt; Peu Ericb

Ia � Idem, idem, idem. [cão
5165 - Ernesto L. Czerniewicz - Requer

transterencla seu nome imposto terreno c/615.000
mtrss. sito estrada, e adquirido de Frsncísco Len

zi - idem, idem, idem.
.

5.166 - Banco Nacional do Comercio P'/A
.; Requer licença colocar frente predio n. 29 à

rua Mal. Floriano Peixoto, uma placa oval - idem

idem, idem
- Guilherme Tribess - Requer transteren

ela seu nome imposto carro de lavoura adquirido
de AntoniO' Klug - idem, idem, idem.

5.168 - José Floriani - Requer tranflfe

reneia para. AffoHso Floriani, imposto sua bfclcla·

ta - idem. idem, idem.
'

5.169 -

__..

Guilherme Trlbess - Requer
transferencia seu nome imposto terreno c/51.462
mt�s2. sito estrada jaraguá . esquerdo e adquirido
dI; Antonio Klug - idem, Idem, idem. #

5.170 - Teodoro Rothers - Requer lic�n
ça estabelecer-se com engenho de 88sucar á es

trada Rio CerrO' - idem, idem, idem.

5.171 - Basillo Pessatti - Req1!er licen

ça construçäo' casa de madeira á estrada Izabel

zona rural - idem, idem, idem.
5172 -- F�edericü Lavin - R�quer licença

construçäo maosoléo sepultura Joäo G. Retse in

humado cemHerio estrada Izabel - idem, idem,
idem.

5.173 - Adolfo Potapoff - Requer liceo

ça eatabelecer se eom a tafona de miJho á estra-

da Rio Paulo - Idem, idem, idem.
.

,

5.174 - JRllssen & Cia. - Requer licen

ça estabelecerem se COnt serraria á estrada Ribei

räo Grande do Norte - idem, idem, idem.
5.175 - Otto .Ewald - Requer licença es

tabelecer·se com generos alimentícios á rua CeI.

Fernando Machado, HaDsa - idem, idem, idem.
5.176 - - _Paulo Plastwich - Requer alva·

rá cHabite seil duas salas seu ;:;redio sito à rua

Mal. Deüdoro, ófl7 - tdem, idem,idem.
Dia 25

5.189 --- Augusto Hansen - Requer certi

däo de proprietario das terras onde esta instalado

o seu' engenho de assucar - Certifique se O' que

constar.
5.190 - Felix Belitzki - idem, idem,
5.191 - Julio Hass - idem, idem. idem,
,5.192 - PedrO' Hauch - idem, Idem,
5.193 - Idem, idem, idem.
5.�94 - Jacó Jf)rge Mansur - iqem, idem
5.195 - Mina Wille - Idem, idem, idem.
5.196 - EI nesto.1.José Brlxi -- idem, idem

o sr. Tenente Leônidas Cabral Hebster. pre
slden te da j. A. Militar de [araguä.

Faz saber aos respettvos interessados que
foram convocados para novo. exame de saúde, 08
sorteados abaixo relacíonados, os quaís deverão

se apresentar .nesta [unta ate o aia 30 do correu

te afim de serem encemínhados ao 13. B. C.
Eu, Artur Mueller, secretário, o escrevi. O

Secretário.
.

[araguá, 23 de Março de 1943..

De ordem do sr. Pre

feito Municipal, faço pu

blic« que a te odia 30 de
Abril do corrente ano,
todos os proprietários
ou ocupantes de terrenos

são obrigados, de acordo
com a lei n. 54, de 24

de Junho de 1937 a:

1. - Roçar as testa

das das vias públicas
municipais na distancia
minima de 15 rnetros

em ambos os lados, não
sendo perrnetida capoei
ra em altura superior a

150 metros
2. - Limpar e carpir

as valetas, drenes, sarge
tas, correges e ribeirões,
afim de darem escoamen

to às águas.
3.- Derrubar as arvores

frutíferas, UI! a vez que
prejudiquem a proteção
do sol nas estradas-

4. - Podar as cercas

vivas em uma altura ma
xima de 1 (50 metros,

5. .; Lançar no mes

mo dia, os detritos e

vegetaes da limpeza, pa
ra dentro dos terrenos

numa distancia nunca in.
ferior a 2 rnetros.

A metragem fixa será
de 600 metros, por lote
sendo que...a Prefeitura
subvencionara pormetro
exedente com 20 reis,
qun �o de um lado e 40
reis quando em ambos..

os lados
'

Aos infratores das dis

posições acima, serã mul�

tados na 30$00 a 50$00
� duplicadas em cada
reincidencia, além da in

�enização de que trata o

art. 5, da supra areferida

Lei.
Jaraguá 1 marçode 1943

JOÃO-B RUDOLF
Fiscal - Geral

Filiação:
Gustavo Siewert
Albertu Kohls
José Rocha
Guilherme Winter
Berth oldo Hort'
Guilherme Kamin
Rodnllo lfonike
TOIDaz Kitzberger
CIHIi's Hornburg
Bertoldo Moritz
Bernabé Felipe
Roberto Zíemann
Alexandre Pícole
Felteíano Bortnllnl
Guilherme Kohler
Eatanlalau Gortach

Henrique .Tacobi
Julio Erchardt

Jaraguá,2d de Março de 1948
Artur MueIler, Secretariu da J. A. M.

, Credito l\tlutuo_ Predial
fUNDADO NO ANO DE 1914

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado

FLORIANOPOLIS
Rua Visconde de Ouro Preto, 13

RESULTADO DO 440. SORTEIO REALlZA

DO piA 1 S DE MARÇO DE 1943

CADERNETA N.- 9272

Premios em mercadorias no valor de Cr$ 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. 9272 pertencente ao prestamista, Otavio Suluschiwski,
residente em Hansa Humboldt.

.

BON IfICAÇÕE� EM M�RCADORIAS,SO VALOR DE Cr$ 30.00

8J71-Valda Iesidora, da Silva, São José

9lS5-Alzira Sabino Fiqueiredo João Pessoa

13925- Isolde Buzane. São Jeão Batista
13196-Tefez I Muller, Fpolis
17082-Aslor Fuch, Ribeirão da Vargem
16541-Neide Nunes, Rio do Sul
18963-Raulino e Manoel Souza Fpolis
10405-Pedr01:le Oliveira, São Francis<.lo

1927- Emília Palumbo Brandão, Itajaí
13104 -Antonio Bonifacio, Brusque

NO VALOR DE Cr$ 20.00

Prefeitura Municipal
de Jaraguá

Edital2599-Irene Torrres, Fpolis
17152-Celene Metzler, Porto União
17251-Antonio Tomazoni, Nova Trento

18439-Heitor e Od Silva, Barreiros .

De orde'!l_do sr. Pre-

15162-Newton Antonio Marlins, Tubarão feito MUniCIpal torno

5288-Sueli, Helia e Saulo Alves João Pessoa
.

publico que durante o j

2924-Luiz C�taplan. S�beinho,Sã�José dosPinhais cerrente mes de Março
14604-Berto�ma JerImla�, Tubarao 8rrec.::da.se na Tesouraria
2618-Nerodlldes Schmldt, Palhoça "

-

4574-Guerino Nilo Maciel Campos
da PrefeItura MUnicipal

NO VALOR DE �I$ 10.00
de J�raguá e na Int:en-

"039 j I F' d ""1 S- J
�

dencla de Hansa, o Im-

17 - oe arlas a:S1 va, ao ose
.

/ I d
-

9840-0svaldo Evres, Brusque post?: n �stnas e

7847-Carlos Cabral, Laguna ProflssoesJ relativo ao 1.

3237 - Emanuel José Couto Semestre.

11682-AUI�ra S. Furtado, Itajaí Não satisfazendo pa-
15575- Dam.1 Ge�mano. Alves, Córrego Gr�n�e gamenta no referido
7027-Zeralde e Luzalda Ana Ramos, Ribeirão A f"

"

. 7269-Maria Joaquina Leopoldo, Itacorobf
' mes. �c�ra � contnbum-

103lS-Nossa Swhora dos Caravacos, Brusque te sUjeito a .multa de

8461-Darci Schamalz. Rio Bonito 20/. sobre o Imposto o

ISENÇÕES DE PAGAMENJOS POR CINCO SORTEIOS no primeiro mês, sendo

9783-Iára Lapaggesst', fjJülis
então feita a cob:'ança

11114-Adolfo Rüberto, São Francisco judicialmente .

3908-Hibrandina Ana Cecilia Furtado, Mafra Tesouraria daPrefeitu.

0772- joa�r Fernandes Silva,
-

São.Mateus ra Municipal de Jaraauá
13474-LUIZ Gonzaga Abreu, Fpolis 4 M

• ,

16436-joaquim R. Batista Filho, Curitiba .

de arço de 1943.
18039...l..Lauro Permaneski, Joinvile

F. Vosgerau, Tesoureiro

19630-cCasa dois Irmãos", �io do Sul
16276-Maria Cecilh Foster Terra Nova

9639- Julio Fragoso. Avencal

D� TAL
O Doutor Ary Pere ira Oliveira, Juiz de Direi

to da comarca de Jaragui, Estado de Santa Ca ta-
.

rina, na forma tlä. lei, etc.
. Fliz Sllber 80S que o presente edital, com o

prazo de 15 (quinze) dia8 virem \iU dele conheci

mento tiverem que havendo sido designtldo o dis

12 de ebril proximo vindouro, a� quatorze horss,
para ter lugar o sumario do reü CARLOS SCHROE

DER, e näo tendO' o mesmo sido encnDtradü nestti

csmarca, conforme o certificado pelo Snr. Ofichll

de Justiça, mandei passar o presente edital, pelo
qual chamO' e citcl ao dito CARLOS SCHROEDER,

para eomparecer no dia 12 de abril proximü vin

douro aR q.uatorze hüras, na sal8, dsft 8udienciall1

deste .Juizo, afim de assistir 8 formaçäo de culpa.
E para que chegue a noticia ao conheclmento- do

r�o, mandei paisar o ·presente edital que será afi.

xado as portas do Fornm, nO' lugaa de costume e

publicado pela imprens8 local cCorreio do Povo�.

DAdO' e passadO' nesta cidade de Jaraguá, aos,vin

te dias do mez de março do ano de mil novecen

tos o quarenta e trez. Eu, Npy Franco,' escrivão,
o subscrevi. - Assinad(,) Ary Pereira Oliveira,

Juiz de D,ireito. Está conforme 0- origiDal do que

dou fé.
•

.

J�raguá, 20 de março de 1943.
O

.

e�erlväo -- Nl-y Franco

AVÓ! MÃE! FILHA!

florianopolis, 18 oe Março de 1943'

Todas devem usar
VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho,

fiscal do Governo Federal,

Pr'oprietarios: J. MOREIRA & CIA. Fluxo- SB�atina
Ginasio Parthenon ParanaensB

(Ou Regulador Vieira

A mulher evitará dôres

Alivia as cólicas uterinas

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

dicas das senhortis

É calmante e regula
dür cas5as funções

Fluxo - S�datina

pela sua comprovada efiea

cia é muito recdtada. Deve
ser usadH com confiança
Fluxo Sedatina

Encontra-se em tüda

palte

I Ue DNSP n. 67, de 1915

(sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

·Rua Com. AraujO' n 176 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de

admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental

Nos mezes de Dezembro e Janeiro ad aulas deste

curso são GRATUITAS. E

Faculdad� de Comercio do ParanéAlugam-se
diversos prediol no quadro urbano

da cidade.
.

.nfor ações co a fir a

�nle..�o Bau bimitâda

(ESCOLA REMINGTON)

Fiscali<;ada pt'k, Governo federal

GURSOS: Propedeutico, Perito Contacior e Au

xiliar ::Je coniércio. Internato e �te.rnato,
rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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... grIpes, �esfrladost bronquites e úoquo}tt..
ehe. pOlS Q Xarope Toss é composto ;ie
e!emento� de ação conjunta sôbre aa
VIas respiratorias.
O Xarope Tass não contém narcóticos

J P d �.. Ih I
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A Casa do 'Estudante do'
Brasil está erguendô o

seu arranha .. céu
No proximo ano a' lua ina11luraçio

sídeneie para estudantes
barbearia, serviços me

dicos, (enfermaria, ral«
X. sala de intervenções.
círurgtcas, sala de cllnl
C6 medica. Iaboretorío e

ts rmecte). serviço odon
tologico (s81a de protese
e gabinete deutarto), bu
reau de empregos, ser

viço je orteutação pro
Iíssíonal, departamento
de intercambio (serviços
de eorrespondencls es

colar nacional e Interna
cíonal), serviço de ensi
no, teatro, departamento
cultural (editora, cursos

de inverno, livraria, re

vlata cRumo,. biblioteca) ,

e ginaste.

A coustrução da sede

propría da Casa do Es
tudante do Brasil, á rua

Sta. Luzia, Esplanada do

Castelo, foi iniciada no

día 22 de setembro ultl
mó, já se encontrando no

fim o trabalho das funda

ções, O financiamento
desse majestoso edítícío
de 14 andares está a caro

go do Intituto dos Comer
etaríos, por meio de um

emprestlmo hip.otecario
sobre o terreno e o edl
tícró. sutorízado pela pre.
feitura do Distrito Fede
ra), que faz á C. E. B.
doação do terreno.
As obras es tão prosse

guindo ativamente ape
sar das graudes dítícul
dades surgidas com a

entrada de Brasil na gúer
ra e com a llmítação e

os aumentos de preço
do material. Conta 8' di
retoria da C. E. B. levar

e

a cabo sem interrupções
o gigantesco programa
de dotar a mocidade es

�udjosa do Brasil com

um verdadeíro lar uní
versuerto, ' onde serão
multiplicados os benert
cios q e, em treze anos

de luta e de tenacidade,
vem 8 Casa do Estuden
te do Brasil prestandoaos
estudantes de todo ci pais, '

Em mato de 1944 de
verão 'estar coucluídes
as, obras, passando ime
diatamente a funcionar
nas novas Instalações a

Fundação que vem oríen
tando OE seus trabalhos
nó trlpllce aspeto de
prestar asstste nc!e , pro
mover intu(Cflmbio e di-

\fundir cultura. ,

As suas instalações con·

stam de: restaurantf', re

Dr. Lourenço Ro ..

lando Malucélli
- Promotor Público- -

Advoga no cível e comércio
Faz cobranças judiciais e

amigáveis, etc.
'

Rrs. Rua Coronel joürdar1
�

É UM'" DOENC'" Clft V{SSIM ...
MUITO ..ERIGOSA 1'1 A F"'-
MÍLIA E "'..... R Ç COMO
UM SOM UXILI .. PI NO TR..T",-
MENTO D�SE CiR ...NDE FLAGELO

US E o .

A iÍFILJS SE APRESENT'" SOli

INÚMEPIA. P'OPlM"'S. T... IS COMO:

REUM"'TIS"".

ESCRÓFUJ..Ae
ESPINHAS

FÍSTULAli

ÚLCERA.

ECZEMA.

FEftIDA.

D ... ftTRO.

MANCHA.

Palaêé
.

�Hotel
de M A R TIN S 1 A R U d A

.' Rua, Barão do Rio Branco n. 62
Todos quartos de' apa.rtament.os, com agua

corrente,�quente e fria .

Elevador Frigorifico Casinha de I.a ordem
Salas de amostras para os srs, VJa;antes

:,' ., . ,; ... ' -. .

_

Automovel na Estação
ç U R I T I BA·' PARANA: BRASIL

LOTHAR SOIiIlEIlHOHL
---------------------Mal. Deodoro, 84

Telefone numere '9

'�Faze ndas
RADiOS ,

Casemiras .- Briol" Capai de
Gabardine para bomenl, se..

nboras e escolares. .- Ternos

casemira ebrim .. Blusas de

gabardine, couro eseda, etc.

Preços nunca vistos

Pneus, Camaras, Peças, Aces..

I'

sorios " OFICINA MECANICA '

n' II

Malerial nlelrico em geral "II,-'/JiIc� "

Preços baratisslmos CruzUIro

grandes vantagens contra congestAes di

ligado, perturbações gastro·lntestlna,a,
lebres (maleita).

Peitoral
Angico

de,

Em todo lar previdente nunCI de,e laltar

F IDE t N E l-ERGIM O • Indicado c,•
Pontada

..
Minancora

Alguns frascos do maravilho
so especificá -PEITORAL OB
ANGICO PElOTENSE - cu

raram radícalmeme uma bron
quite cronica que me acabrunha
va há muito tempo o Sr. A. P.
de. Araujo Correia.
O abaixo assinado atesta que,

,P••• ii lua Farmácia ou à Caixa' POltaI, 1861, - S. Paulo sofrendo ha longo tempo de

_____________---�::::-;:rnwm
uma forte bronquite se curou.

"G, "lETTlN ...TI radlealme nte com o uso de al
--------------------- guns vidros do PEITORAL DE

Prol'b'lça-o ANGICO PELOTENSE

I, Pelotas - Antonio Pinto de
Araujo Correia.
ATESTADO do cidadão Alfre
do Jose de Matos aconselhan
do o uso de REITORAL DE
ANGINO PElOTENSE' em vis
ta do 'resultadC' obtido pelo
mesmo cidadão ,

AOS QUE SOfREM - Illmo,
farmaceutico Dr. Domingos da
Silva Pinto. - Alfredo José de
Matos, sofrendo da laringe, de
sesperado dos recursos médicos

___________ e aconselhado por um amigo,
recorreu ao afamado PEITORAL
DE ANGICO PELOTENSE. e

logo sentiu os beneficos resulta
dos com o uso de fráscos : por
isso aconselha aos que sofrem
do mesmo incômodo o PEITO
RAL DE ANGICO PElOTENSE
- Pelótas.

Alfredo José Matos,
Confirmo este atestado Dr. E.

L ferreira de Araujo (Firma re

conhecida.)
Licença N. 511 de 26 de Mar

ço de 1906.
Deposito geral: Laboratório

Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio O. do S!lI�

Vende-se em toda a parte

1'11 a pomada ídea

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

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A. Farmäcia Cruz,
. oe Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl
NANCORA· úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinvill», curou com

UMA 56 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saúde e

clínicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira sPomada
MinanQora. n IJ.nca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema símbõlíco acimà.
Recusem imitações ! Exijam a verdadeira MINAN·

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

E' um produto dos Laboratorios «MIN!NCORA.
de JOINVILLE

To....
Re.fri.dol

Proibição
Ferdína r. do Steinert, Proíbo terminantemente a

d d RI Cê' II quem quer que seja penetrar
mora or e o rro

'em minha roça sita no lugar ja
municipio de [araguä, raguá, neste município, e de lá

proibe, a (>arUr desta da- retirar quaisqner plantações sem

ta, á entrada em sua pro- .
minha autorização. A� tran�gre�

prledade (terrenosr , a to I sor dessa d�t!rmtnaçao s�ra apl!·
_

. cada a puntçao que a leí preve.
do e qualquer animal jaraguâ. 22 de março de 1943.
domésttco e nocivo ás 'Ricardo Millnitz

plantações.
Não se respoueebtltean

do peles imprevistos que
: possam acontecer aos in
rratore� do' que acima
citou.
Rio CêFrolII, muníclpío

de Jaraguá, em 15 de

março de 1943.
FERDlNANDOSTEINERT

FRAGOS E AN�MICOS !

TOmeml
VINHO CREOSQTADO
, , S_I L V E I R A • ,

BronqUite. -

Elcrotulo••

�om8rciat LtUa.

_.. ! r '" 1 f r",
..

!,. J '1F-inalmente ,,�

.livrei�mede uma TOSSI
rebelde e violentall

..
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o contrato firmado com o representante da "G. E.

RAIOS X. S. A.", pela direção do Hospital S. José,
para aquisição de uan lDoderno aparelho de Raios X, vem satisfazer

uma grande necessidade.

aORR�IO�DO'�O\7-
cendo alem do professorado au

toridades federais estadoais e

municipais. ,

Não ha convites especiais. A

sessão é íranquead- ao publico
Jaraguaense que certamente a

ela comparecera' demonstrando

assim o seu interesse pelo ensí

no publico no municipio e no Es
tado.
Falarão diversos oradores, de

vendo o diretor Elpidio Ba rbosa
fazer a exposição dos trabalhos

realizados e dizer da impressão
geral colhida durante os mesmos

Para esta sessão foi organisa
do um programa de recitativos

e cantos orfeonicos peto inspe
tor Areão, com a cooparticipação
de alunos e professores.
Encerrados os trabalhos sera' o·

ferecido aos dignos orientadcres

do ensino em nosso Estado pe-
lo professorado de jaragua' um •

••

artistico album com fotografias
Iaze ndo o oferecimento a prof.
Anesia W. Crespo, do grupo
.Abdon Batista».

Por, despacho de 10 I situação de destaque no

do corrente, do Sr. Mi comercio e industria lo.
nistro da Justiça, foi caes.

'

mandado expedir o Ti Tem grandes serviços
tulo Declaratório de Ci- prestados a nossa comu

dadão Brasileiro, ao sr. na. onde exerceu diver

Bernardo Orubba indus- sos cargos publicas.
trial nesta praça."

�="""",,======-='

""""'=='��"""""=�""""""'''''''''''==�''''''''''=-'''''''''T,

foi um ato de inteira'
Educou no sentimento'

justiça que alegrou a to
de brac;i1idade toda a sua

dos que conhecem a pes-
numerosa prole, a qual,

s d t d'
como seu velho proge·

'.

oa e ão IgnJ jaragua nitor presta ao'paiz todo
·ense.
Bd'

o serviço a que um bom
.

emar o 9rubba, r�· brasileiro nesta' hora gra-

�e50no Brasil ha !Dais ve está obrigado CI
.

satis-'
. an�s, tendo vmdo fazer,' e, e.,tamos certos,
linda memno da Europa. d f irlT O 'b

.

Ha mais de :. trinta e q�e, os a _a "

I Ia,. ru •

cinco anos estàbeleceu.
ba. o Pt.r�st�ao.col!llmen·1

Ie em Jara' d' _ s� sa IS açao, seJa, qua -

. .gua. sen o as for' o campo que' lhes
sim uD! ploneno do d� seJ'la designado.
senvolvlmento do mum

Transcorreu num ambiente de
vivo Interesse a semana destina.

da .

a orientação do professorado
do' 'município pelos ilustrados
mestres sr. Elpidio Barbosa, Luiz
Trindade é João dos Santos A
reão, respetivamente, diretor e

inspetores do Departamento de
Educação do Estado.
Instalados os trabalhos da

Conferencia domingo ultimo, no
salão do Forum da Comarca, pe
lo diretor Elpidio Barbosa se

guiram·se as aulas díarias sobre'
ensino e educação legislação re

lativa, cutte cívico etc. no grupo
escolar «Abdon Batista. assisti
das pelo proíessorado,
As aulas claras e demonstrá

tivas pare que pudesse ser facil
mente .assimilada a materia ex

plicada foram' ministradas de
manhã e a' tarde pelos diretor
Elpidio Barbosa e inspetores
Trindade e Areão auxiliadorpelo
inspetor Romaria Moreira desta
:tona

Quinta-feira, dia 25 consagrado
a criança, houve ama hora de
arte sob a direção do inspetor
Areão em cujo programa toma
ram parte alunes dos grupos es.

eolares da cidade.'
Hontern a tarde apos as aulas

exp_ositivas no grupo cAbdon
Batista> foi oferecido aos ilustres
visitantes um eh ocolate por todo
p professerado do município-
Amanhã afinal sera' a sessão de

encerramento da Conferencia a

qual como a de instalação tera'
um cunho solene a ela compare-

esta sessão, por gentileza da
diretoria tera' logar no Clube
Aimoré.

O dr. Elpidio Barbosa e ins

petores Luiz Trindade e Santos
Areo regressarão quinta-feira
de auto a Florianopolis. .

«Correio do Povo> congratu
la-se com HS digna. autoridades,
do ensino em 'nosso Estado, bem
como com o professorado jara
guaense pelo resultado alcança.
do naConferencia desta Semana.

Bernardo Grubba

cipio e, com seu exitus·

tivo trabalho e perseve·
rança. conseguiu uma

Ao sr. Bernardo Grub
ba, os cumprimentos do
cCorreio do' Povo:t.

�D�E'ME_CANTa

.RASam_A LTDA.

Rua Aurora, 427 - São Paulo

PROCURA VENDEDOR em ferro, chapas,
etc� 'bem rdaciona<to" no ramo, com encanadoref,

'funileiros, .ets- 'Pwpostas detalhadas ao endereço
acima.

Ano XXIV
S. Catarina N. 1.167

Jaraguá Sabado, 27 de Março de 1943
================�===========-

Mais firma industriel "Correio' Social
uma

"Sociedade Industrial Mercantil Madeireira·'
CONVERSA DA SEMANA

Acaba de ser consti
tuida no visinho muni

cipio de S, Bento, nà
localidade de Oxford, u·

ma nova firma indústrial
destinada a cooperar bas
tante ao progresso da

quela comuna. A nova

firma girará sob a razão vidades dentro de bre

social de «Sociedade In- ves dias.

dustrial Mercantíl Ma- fazem parte da -S. I

deireira», e propõe se a M .M. � os capitalistas

explorar a industrializa- srs . Reinoldo Rau eRu

ção da-madeire, em to dolfo Stein, nomes já li
das as suas modalidades gados a outros ernpreen

e devera iniciar suas ati dimentos industriais de

vulto em nosso Estado.

Notarem-se neste« dias, com a instalação da Semana Pe

dagogica, muita� caras novas na cidade: C?,ras novas são sem

pre mais agradaveis do que as outras, Ja Vl�tas de sobr_cz. . ,

Pelas ruas, pelos hoteis e bars talando, gesttculetndo, dtscuttndo

gente animada, homens, mulheres, de todos os recantos do mu

nicipio. De manhã ao meio-dia e á tarde em grupos, professores

e proqessoras, uns sorridentes outras como �e estivessem are·

solver mentalmente intrincados casos pedagog�cos passam, param

um instante dão'à cidade uns leves tons âe novidade.

A préJ1JOsito, estácamos ali á esquina do bar «Catarinen-

se. quando ouvimos algo de interessante.

- Voce ja conhecia a cidade?
- Pouco', apen<is de passagem.

.

..:::. . Tem pragredido. VilJ'a o predio da nova estação :.: •

- Vae ser o melhor da linha, afora o de Porto Uniiio,

Ficaram um instante olhando Passavam colegas. Comprimentos.

Uns prosseguiram avenida afora. Outros entraram no bar. O

Procopio abarrotava as mesas âe chops. Os dois de? am de novo

á língua. .

- Mas voce não acha que, para realce do preâio, tae-se

necessario em frente. 1tma praça arborisada ?

- E claro. Uma cousa será o complemento da outra,

- E voce ve1'á como se desloca para lá o centro de inferes-

�e da cidade. _

CIRURGIA, PARTOS, MO- _ Naturalmente Tão certacomo se constasse de um plano

LESTlAS DE SENHORAS E muito bem ideiaâo .

.

CRIANÇAS Riram. E lá se toram, de braço, comentando não sei que

DOENÇAS INTERNAS E cousas mais.

TROPICA IS - DOENÇAS DA
PELE - TRABALHA DIA·

RIAMENTE NO HOSPITAL ANIVERSARIOS
SÃO JOSÉ Festejou sababo ultimo

ATENDE CHAMADOS I seu aniversario natalicio, Inspetor João Areão

I
QUalqUER HORI

I
o distinto cavalheiro,. snr. Ac�a se em nossa clda:

.Germano Althoff diretor- de, afim de tomar pó rte

Rua Preso E, Pessoa, 206 gtrente da Empreza da I nos trabalhos da Semana

Transportes Frenzel. Pedagogica, o sr. João dos

- 1 ambem sabado de-] Santos Are�o, Inspetor Ge
fluiu o natalicio da exma. Irai do Ensino.

sra. d. Maria Emmendoer i

nesta folha ter, esposa do snr. Jacó - Viajará amanhã para

Emmendoerfer. Curitiba, acompanhado de
- 1\ 23 do corrente re sua exma. esposa e da se

gis trau se a ::lata natalicia nhorita Lydia Ribeiro, filba
do snr Oermano Schulz�, do snr. José Teod()ro Ri·

indu�trial, residente msta beiro, o snr. Antonio Ri-
cidade. . I b' iro.

- Dia 24 transcorreu o - Para Parlo Belo se·

natalicio do sr João Em· gUill hontem, 2companha
mendoerfer, pessoa muito da de �uas jnt�le8Sé'ntes

relacionada e estimada no" filhinhas Maria de Lourdes,
meios esportivos locais. E ligia e Vivalda, a exma.

.
- Tambem a

. 24 viu sra. d. Naime Fa1el Tome

passar seu natalicio, s gen Iin. esposá do snr. Hono·

til sr nhorita Ellen Adtlc rato Tomelin, diretor de!iôta

Anders�n, filha do flr. Jacó folba. '

·Andersen.
- De passagem paraFlo·

- Ainda a 24 registrou rianopolis, esteve em n08·

se a data natalicia do sr. sa eidede, O &nr. Orlando

Alfredo D. Jansstn, pro Scarpelli, chefe' da firma

prietsrio, re sidente nesta comercial "Casa Santa Ro'�
cidade_ sa", daquela capital.

- Dia 25 transcorreu o - Esteve nesta cidade,
aniversario do sr. Alfredo em transito para Curitiba�

Funke. o dr. Renato CE!margo,en'
- A 26 festejou mais 'gt'nheiro da Ofnera) Elec·

um naldicio a exma. sra. tric Raios X S A".

d. Paula M. de Souza, vir RElgressou de São

tuolSa consorte do snr. dr. Paulo, onde esteve sujei':'
Luiz de Souza, advogado tando se a tratamento nos

nesta cidade. so paticular amigo Conra·
- Tambem a 26 trans do Moeller, acompanhado

correu o aniversario da se- de sua exma. esposa.

'j nhorita Jujith de Paula,
prendada filha do sr. João FALECIMENTOS

��_��������������====���--������������,
de Panla, agen� da esta- Cbm a'idadede11 anbs.
'ção de Joinville, falece"l no dia 18 do cor:

---�------------------------------ rente, ná sua residencia

Dr. Rolando.Malucelli em Rio Serro, ó venerando

I
A data de hoje marca

f
ancião Frederico Reif. O

um acontecimento de alta I extinto deixa viuva, a sra.

i significação na sociedade
I
Serafina ReU,

.

cir:co filhos

jaraguaensf", com a passa e seis netos. O sepulta,

gern do aniversario nalali· menLo deu-sr' sexta-feira

cio do' snr. dr. Lourenço da semana passada no ce
.

.

Rolando Ma!ucelli. "iterio municipal desta ci·

':) distinto aniversarian- dade .

te, que vem, com e!iôp·cial
' Enviamos pezames ás'

relevo, f xercéndo o cargo lamilias· enlutadas.

de promotor publico da E
comarca, goza de gerais sportes
simpatias, contando com ULTIMA HORA

grande numero de amigos Acabam de pedir de-
e admiradores em nosso missllo, dos cargos de.
moio, e por isso estamos CODselhejros Fiscf.is. da

certos, o dr. Mulucelli ha prestigiosa agremlaçllo
de receber, no dia festivo esportiva jarllguaense:
de hoje. justas e merecidas A. A. Brasil os conheci

homenagens. ás quais. com I das esportistas, Durval

prazer, nôs associamos. Marcatto e ErIch Sprung.

VIAJANTES

Insf.fufo Rocba Loures
Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,

nari« e garganta.
Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame (Je

sua especialidade.

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

. Dr. Alvaro
Batalha
MEDICO

Dr. Elpidio Barbosa
ral, no Interesse de sele- I
cionar valores capazes de
uma cooperação destacada

e patriotica, na tarefa ad
mínistrativa .

que óra se

processa em Santa Cata
rina
o dr. Elpidio Barbosa,

que se acha hospedado no

Central Eetel,: tem sido

muito visitado
.

pelo pro
fessorado e admiradores

, de [arr guä.

GIL VAZ

Encontra se entre nös,
afim de Instalar e presidir
a Semana Pedagogica, o

snr. dr. Elpidio Barbosa,
digno diretor do Departa
mente de Educação, do
Estado.
Espirita culto e dinarni

co. tem conseguido reali

zar uma proveitosa gestão
á testa do Departamento
em boa hora lhe confiado

pelo sr. Interventor Fede

ANUNCIEM

Á Memoria do Grande Amigo, Homem que. na Vida, SEM�RE foi Bom,'

Honr.ado e HUMANITÁRIO -:- General Dr. ANTQNIO VICENTE BUJ_.CAO VIANNA.

TERCEIRO ANIVERSARIO DO SEU FALECIMENTO!

2ó-3-1940

HERCULA.NO DE FREITA.S
Para o meu amigo da VELHA GUARDA;
Tenente Coronel -'- Dr. AQUltES OALLOTI

Saudade!
Nos dédalo& jardins das imaginações, escalfad08 clt intelectualida,ö,

.

Mesmo mui fraco, eu não pOISO esquençado de imoltal e gratissima lembrança,

Deixar querido AMIOO; no TEReEIRe> ANO, minha irrecusavel SAUDADE .. ,

Porque vejo esquecida em muitos que, na tempestade da vida 'eras bonança!.'

Escalfurnio, aqueles inçratoll que, deixam passaT em calma e esquecimento,.

TUA 10 .. - diréta para a OLORIA. meu'Amigo •.. para bem junto de DEUS!
.

Sim! E' LA' que, estä' a ru� ALMA, Pura - disso 'nós todos temos conhecimento,

Porque na VIDA inteira foste BOM, DlONO, HUMANITA'RlO
- a' todos---os teus!

)

HOJE, o TERCEIRO ANIVERSARIO que, memoravel vives em nossos
_

cQrações,

Que todos os seus sinceros. verdade'Tos amigos se recordam em ORAOOES,

Feitas' para DEUS - BULCÃO que�ido, distinto, de todos muito AMIÚO.

RJ;CEBEI de- quem de'TI' - nutre eternamente a I�mbran�a da TUA firme bondade.

A lERCEIRA VIVIA SAUDADE, da alm�. toda cheia de sIDcera amizade,

Do teu amigo 'que.�na' expressão dolorida da vida - TE DARA' SEMPRE ABRIGO !

florianopolis, em 26-3-1943.

.roeu·re SeDl Falta

CASA·' P.IEPER
.Joinvill

a"
indo a·.

MÚhares de artigos de toda a especie,
preços mais vantajosos.

._Q�"

FARMJlCIA IGUASSU'
Rua 15 de Nov. 468�oinvile

Especíalidades farmaceuticas nacionais e extrangeiras
Perfumarias - Homeopatia

Propriedade e direção tecnica: Clarindo T. Morais

o SABÃO

A 18 do corrente mez veio a falecer, na

anos, o nosso qrJerido esposo, pai, sogro e avô
idade (je 71

Frederico Reil
•

Prvfundamente sensibilizados com as maniftstações de

pezar que nos trouxeram todas as pessoas amigas e conheCi·

das, agradecemos, por este meio. os telegramas, cartões e flores

ao sr. rastor Schneidf'r, pelas suas palavras de consolo,

ao côro de cantoras e a todos que assistiram ao sepultamento,

bem como aos bondosos visinhos pelus auxilios prestados.

As familias enlutadas

REI.f, HUE.BBE, CONINCK.

m

Virge',m Especialidade
da elA. WETZEL INDUSTRfAL-JOINVILE (Marca registrada)

RECOMENDA-SE TANTO PARA R.._jUPA fINA COMO PARA ROUPA'COMUM
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