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nomeado interventor- da "Eletro Aço", de Blume.nau
Nomt!ado fambem administrador da Bmpreza Sul Brasileira de Elefri�idade o eet, G. Negreiros

. Foi nomeado pala exercer o cargo de inter ventor Idd Eletrc Aço Altona Llda de Blurnenau, O genrrél
[cão O?�f s O�r neíro, s' m �rf>juizo de suas Iunçõ -s ,na ndrninistração da M. \ talurgicu Oito Bcnnack S. A ,

Idr Joinville. .

Para as fuuçõe s v de administrador da Empreza
Sul Brasileira de Eletricidade. de Joinbille, foi no
meado o coronel Graciliano Negreiros.

Oiretor-proprietario: HONORATO TOMELIN - Oficinas e edifício próprios - Ass.: Anual Cr.$ 20,00 - Redator: João CrespoO sr. Presidente di! Republica assinou mais o de
ereto nomeando o dr Henrique RUDP Junior adrninis-

XIVtrador da Soeied de Colonizsdorà Hanseatic I. Ano X -
.... Jaraguá .'" s. Catarina .... N. 1.161Sábado, 1 de Abril de 1943

O cEstado de S. Paulo» liu Regis Nascimento. e co-I na de espionsgern nazi,.vl nha em agosto de 1942, gis Nascimento, que de ha do movimento politico aestampa um comunicado ordenados pelo t mb .ix i- z-n.ío por todos os m lOS aquele diplon.ata confiou muito já se distinguia na cargo do -r.ajor Olindado Rio sobre a entrega do dor gcrmanico Kurt Pruef enfraquecer os nossos alia a direção do serviç • Sr. obcessão pelo nazismo, Denis," estava vigilante e arelatorio da D. E. S P. S. I-r. -do- e torna- vulne raveis as
.

ereto no país a "I'ulio Re- Qual não foi a surpreza turma fôra descoberta.r: feri nte ao inque. itu pre I <Durante a inat -cavel defesas do Brasil» do representante alemão Como marcante coincisidido pelo d: legado snr .. / neutralidsde bra- i1eira - A ação do diplomata CI

Os rUlsos ab'solu-
quando, poucos di.is antes I derreia. quasi todos os a-Zildo José Jorge, no qual diz O delegado rrn seu re lemão começou � d��f'n • de embarcar, não móis con ousados no inquerito perforam reunidas as provas jlatorio

- O emb iixador volver se então m lIS di.bo tamente certol de seguiu articular se com Tu tenceram á antiga Ação• e' p ciais de culpubilidad .. alemão ·_cump�ind() O'd�n,; lica. .- �or i�ter�('dio de
I que vencerão lio. E' que a policia cario Integralista Brasileira.contia CI segur-ança d i P,» da estado maior Jo Reich, elern. ritos nacronsrs !
I ca, nesse momento dirfgidatria por parte de m-us bra . e em perfe.ita Ii_g.;ção c?m . InLli.zmente não .lhe foi Washington, 30 (R.) _ pelo coronel Alcides Etchsileiro s a soldo da Alema O aVLllturelro. Nlels Ch'ls.- tmp)ss�vel �on ,rgUlo a co O capitão Pearsen que re goy!'n e com a super.vbã,? Desfechadonha. sob .. chefia de Tu- tensen,orgams u a m. qut l-bor ação d.lr\.t� de HI�un.s presentou (J adrninistração

I
m ius brasllflloS, - indi da navegação de guesra Instituto Nacío-E ·t"" .:::... cados n. pr:-,ces�o. I dos EE. UU. em Murmmscm SI uaçao sempre ':J0IS .

Desse modo fiCOU orga- e A cillgd durante algu.n nal do Livrocritica as forças ricrzl-fcie- nisa Ja uma fI�'ma d� ele ternpo, declarou o soguin I.

'
..

T'
. I mentos a. serviço da AI� te, segundo informa o s erCiStOS na UnlSIO manha e mtw.af!1entr com viço de informações d- Quasi 2000• p sta de b�aqlfl'os !

guerra: bjbllotecos regis-Argel, 3! (R.) A ernis- até agora cairam pl isionei· Reconhe::ldo o estado d «Os rU"5�OS estão abso t d
sora loc<!1 anunciou que ras dos aliddos na fr�nte b-ligerancia com I Alem"" ra astuni�ian;l 8 000 �.olrjéld s

-

lutamente certo de que In�zi fascisla�. vencerão. Eles �abém por- Rio. - O Imtituto Na-Tropas brasileiras As fO'ças do gtneral Coordenação das que estão combatt'ndo. cional do Livro, cuja fun
O-atividades bo.. Não vi um unico russo ção é 'de jnc'nti�ar a orgaPara o exterior Montgomery ncuparam
'

I

que se mostrasse desani nização e auxiliar a manubes e EI Harn... meopat.·"as em...
m I do I' U\.Hl:Ca ouvi 11mb ,JtRção de bfbliorecas, femEstocolmo, 3'1 (R) O, todo pais q'l' ix I a não ser contra os registadas 1.738 bibliotécH'in: sorrado e sf'nsicional
alemães, sendo 951 publicadas e 787envolvimento d,s linhas Rio, 30 - Empo<.sou 5t:1 Aliá" s'gun10 anunciou privada�. O iluxilio do Insdo flllfcchd Rommel p-I s hoje a primeira dit'dori, Moscou. estão' completos titulo à; bibliotec'Is do paizti opas imp·�ri.1 is b ítanica� til fed�ri'ção Homeopali.:a em LeningraJo, os prrpa não se limita apenas á disno sul dR Tunisia ob igou rasileiril, cuj IS fin31i lad.:-s rativos para a abArtura da lribuição d� livros masas autorid1d"s n'lwtas a sãe: coord<nar alividades temporada :de n .vegação, tambem assistflncia kcnicaapressar seus .r)'é·parativos homeopaticils el;") todo o ViS:lOdo alivicr a critic'l perm-mente iepresentadaspara enfr, nt,H' a invJsão da pai ..

, fundar ,m hospital, situação do ::b lstecimmtos por instl uções respostasEurop3, "anto no Sill co- s'ndicaliz r seU5 wofissÍG- locais. ássirn que o permj. a comultas e principa1menmo no vullleravel fl-mco nClis e difundir ii cliniC3 ta o deg lo no lago L1doga te a doação de fichas canoruegues. �homeopalica. e no ri 0; Nlva talograficas impres!'as.

•

rime con ra a
• •

•

criminosa dosA
. IIIW

açao maus

Nová York, 30 (U. p.)_.
.A imprens'l local publica,
sem com(ntarir', a decisão
brasil, ira de par ticipar ali
vamente na gU'rra
O "N w Va k Time�»,

por ex, mplo, nJticiou: '0
Brasil pretende enviar um·(I
força expfdicionatia para o

exterior. Não foi decidida
ainda a sua con3tituição,
npm seu .de�lino .•

•

aCID-na
b r a s i I e i r· o s

As provas reunidas ncs
autos, são mais expressí
VIIS que qualque. comen
tario>, - diz ainda o co
municado.

.

O iaqcerito já foi devi.
damente encaminhado .20
presidente do Tribunal de
Segurança Nacion-I.

contra Berlim
o maior ataque aereo em toda

- a presente guerra
Londres, 29 7"" O bem bombardeiros bitaniecs

bardeio de Berlim, ante voltaram a atacar a capital
ontem, foi a ação aerea de do Reich e industrias ger
maior envergadura em to manicas, pela segunda vez
da a pl'9Senta guerra. em menos c!e três dias.
Foram lançt>das sobre a Várias· centenas de apa·

capital germanica cerca de relhos devem ter tomado
1000 toneladas de explo- parte nas operações poi.i.ivos. Toda a cidade pa a emissora alemã anunciou
m�ia arder como uma e que foram derrubados 22
norme fogul:lira. aviões atacante&. A mru
A Raf empregou um nu ofensiva aérea realizou-semero não rtvelado de avi quan10 ás autoridades na·

ões, em cinco ondas St! -zistas ainda procuravam
cessivas. Quart' ir5fS intei ab igo para as, pessoas
ros foram destruidos (Js que ficaram sem residencia
inc' ndios avistavam se a em re� ilHado ao terriVl'l
200 quiIOlt.etros. ataque de sábado qt1e conb referido at�que a Ber verteu Berlim num mar de
lim foi o. 59 o jesde "o ini fogo e fumaça, cujo clarão
ci!> da guerra. era ilvistado a mais de
��Lond!'es, 30 CU P) 250 quilometrüs.
Podero8as formações de

IfSTo DIO·Df BLUMIfNA
Iniciativa --

execuçao do. espíritoe dinaDlíco do COlDandante Rosa
das; caixas de-salto, altura melhor do Estado e talvez As pistas foram feitas quasi todos os esportes,"e distancia; pista e caixa do sul -do paiz com um saibro especiàl, porque não se compreendepara salto tríplice, sendo Todas as suas obras catarinense, de coloração mocidade sem esporteque uma das pistas para tem sido executadas pelas rosa, oferecendo não só E só assim Blumenau po.volei e basquete é· cimen- praças do 32 B. C. leva· soli dez mas um aspéto em derà oferecer á Patria ge-tada '-- I das pelo exemplo da ofi conjunto, bem agradavel á ração de homens fbrtes,cialidade sob a diréta ori- vista

_ capases de servi-Ia e de
entação do comte. Oscar Segundo ouvimos -sera' fende Ia onde e quando forRosa, e com a maior eco ainda este semestr� a inau- neeessario.
nomia para os cofres pu gura ç_?o do Estadium. Esse o alcance patrióticoblicos, mercê je valiosa� I. do notavel empreendln.en-ofertas do povo blumenau . Blumenau está satisfeito to realizado pelO cOOlte.
ense, 110 louvavel intuito A sua mocidade tem ago Oscar Rosa e seus comande prestigiar tão alevanta ra Qnde mais se desenvol- dados - para o Estadodo irnpreendimento ver,n o exercicio regulado de e para o Brasil.

I

Entre os empreendimen- Rosa ao assumir o :.:oman
tos de vulto que Blumenau do do 32 B C
fica a dever ao tenente ceI Idealisa-Ia, transportar o
Oscar Rosa Nepomuce'lo, plano concebido para o pa
da Silva, no comando do I pel. precisando detalhes;
320, B C. , releva destacar preparar o terreno para re

pela sua importancia patri I ce!'er o deser.
..
hO dífinitivo

ótica a construção do Es e Ir po u co apo uco, calmo
tadium. obra que dignifica I mas seguro, executando
a cidade e chega para do- i esse desenho, não nos pa.
cUll1entar, de forma mais rece facil tarefa quando
positiva e apreciavel a pas outras porventura maiot:es,
sagem do ilustre oficial pe oportunas e relevantes, ré!
la sua unidade e por Blu clamam cuidado ação pron
menau, ta e decisiva de um mes-

mo espirito
Em todas as grandes o O comte- Oscar Rosa,'

bras - e o Estadium de porem com o seu batalhão IBlumenau é uma delas - de oficiais e praças de eli
,

que podem ser demonstn te alem de suas obrlgaçõ'es !
tivos da capacidade de tra- de ordem militar. tem i
balho, não só de uma épo. ainda tempo para cuidar da
ca mas tambem de um ho cidade, vizionando Ihf o fu
mem, integradas embora no turo como através de um

aspecto geral de um meio, espelho mágico I

ha que notar o sentido es É que 3. fibra de certos
piritual, essencial que as i- homens só encontra, por
dealísou e por conS'éguínte· assim dizer. o seu ·habltat.
as anima. na ação continuada, vibra
Assim e que hoje como til. imperiosa do trabalho

em qualquer tempo, a pe5- que assim" se torna, para
soa Itustre do comte. Oscar eles, uma razão de �xisten
Rosa não pode ser separa ela tão necessária· como
da do Estadium por ele do- outra qualquer.· no aspéto sadio de sua Ao centro a grande pra-tado a Blumenau. Quando em Blumenau, patriótica finalidade. ça para futeból, toda elaPara se admirar á béleza mais de doi,S' quilometros Ocupando uma area de gramada, observando asollmpica de �m é neeessá- do centro urbano, se depara algumas centenas de me· ditnensões ollmplcas.rio comprender o espirito com as obras t::m a·câba tros,- dele avultam os dvis A ilumin�ão bem dispas ..

J
realisador do outro: mento do Estadium- cons

po. rtlcos perfeitos no aca ta. p.ara.
os jogos !Ioturnos, ..

'

A cidade. remoáelada, truido pelo 32. B, C fica se l?a,mento sob ú. fundo dos e fechando .0 conjunto astrarisfõ"rmada a olhos vistos sem saber o que mais ad- morros, do outro' lado do arquibancadas com capacl- .dinamica e progressista, mira r. - si a. beleza pro rio. Ent�. SP.. Para lã dos dade para:. mais de . cinco .

merecia. de, fato. essa·· obra pria das obras� surpreen canteiros capticlrosamente mil pessoas

·1
maravilhosa de idealismo detido no conjunto, si

_

o desenhadDs, floridos, estão Pensamos ...nio �rt'ar as-
.

�atriatico Assitri g cO"mpre esforço de.� vonta<{e ':-que ali canc�as de volei e de seguran�o ser o _Estadium >Oscar poude leva ....as a termo �m. ��squete, a pista de" corri:, de �inttienau o maior e·l> �"" ,1;}\,:

pouco mais de um ano.
O bairro do Garcia esta

hoje transformado. O Esta
dium ampliando-lhe o ce
na'rio, veio tornar essa
transformação magnífica,

..

Oscar

---------------------------------------------------------------�---.

Na cvaranda� de estilo, entre flores e arcadas.
Brinca no pavimento um casal de crianças ..

Vem de foraJ sutil, o aroma das lotadas ..
A doçura do campo ensombrado de franças,

Ve�3e, perto, do aràdo as lamina� curvadas
Rasgando a terra· Alguem enxota pombas mansas.
Mais longt', o do reflete as margens"pövoadas
Em cmanchasll cor de bronze e es�'oços de faianças.

Q_ueilte, longa, imprevista uma restea de sol
Faz piscar na gaiola o «louro' verde-gato. '.irc;k.'.i�S;'j

•

E d0ira, de improviso, a trama do aranhL I,
"

"

Na cadeira que: lento, aos cochj,Jik,,�mQáIJ.o Vovô pigarrêa. olhalldo, de s�m�;;>""O Papai e a Mamãe abraçados na· tâla.
Jo�()

Oamte. Cei. Oscar: Rosa Nepomut.en'o da Situa

.1...:',

Quadro Vivo

'", \'

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EstatutOSda 'Sociedadede Desportos Aanerica'!

IFundada em 1. de Março de 1943. SANGUENOL
CONTEM

Empreza de
Transpories
FrenzeIS.A.

·5

2S

50

oito elementos tônicos.

Arseniato, Vanadato,

Fósícros, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBRO

TONlC0003 MUSCUlOS

Os Pálidos Depaupe rados
Esgotados AnêmLos Mães

que ('riamM agros Crianças
raqiríticas receberão a to

nificação geral do organis-
mo com o

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

CAPiTULO I CAPITULO V

Da sociedade e seus fins Das assembleias gerais e sessões da diretoria

Art. 1 - Com séde á estrada Jaraguá esquerdo Art. 22· Os socios reunir se ão anualmente em

s/no " em Járaguá município do mesmo nome, Estado data previamente marcada pela diretoria e com antece

de Sta. Catarina, foi fundada em 1. de março 1943 a dencia minima de 15 dias para eleger a nova diretoria. Tem o prazer de comunicar aos srs. acionis-
Sociedade de f):.>sportos Amftrica pelos senhores: Lau, Paragr 1 - Em qualquer data de acordo com'

t
ro Dounath estudante, Humberto Loeven opera o paragr 2 do art. 9 destes estatutos. as, r eguezes e 80 publico em geral, 'que, em 10

rio �omercial, Adalbert? Krause auxílar escritório, I Paragr. 2 � � diretoria deverà reunir-se pelo do cerreale rnez, foi deita uma nova Diretoria

Levinos Krause pedreiro, Angelo Pradi lavrador, menos uma vez ao mes ou quando convocada espe assim constituida:
Helmuth Hansen operário, Victor Harrsen operario, cíalrnente. _

Walter Neitze I.pedreiro; Curt Neitzel, pedreiro; . Oscar Art 23 - De todas as assembleias gerais e ses

Eberhardt, ferreiro; Pedro Lopes, barbeiro, Oswaldo sões da diretoria deverão ser redigidas atas e assina

Nieis, operario; Waldemar Maba, operario; Felix An da por todos presentes
ders, viajante; Leopoldo Stahl, lavrador; Amando 'Em

.

CAPITULO VI

rnendoerfer, estudante; Victor Bernardes Emmendoer Das penalidades dos socios

fer, estudante, Art 24 - Os socios ativos que desrespeitarem
Art, 2 - A sociedade ora fundada tem por fim as ordens emanadas da diretoria e especialmente do

o desenvolvimento fisico de seus associados peja capitão do quadro poderão ser multados, suspensos ou

prática de esportes, principalmente do Futebol e tarn- iliminados,conforme a gravidada da falta.

bem promoverá reuniões recreativas e dansantes, ex Art 25 Será eliminado todo o socio que preme

cluaívamente para seus associados e convidados. -dítadamente prejudicar os interesses da sociedade e a

Art. 3 - A existeneia da sociedade é por
.

tem quele que se atrazar no maximo tres mêses no paga

po indeterminado e só poderá ser dissolvida quando mento das mensalidades conforme letra C do artigo 13 EMPREZA DE TRANSPORTI':S FRENZEL S/A
houver menos de onze sócios ativos. Art 26 - Todo o socio terá direito de ocupar ;

.

Art. 4 - A sociedade jamais poderá preocupar até dois cargos quando votado � rn assembleia.

se com jogos de azar dentro da repartição pertenceu CAPITULO VII

te ou .alugada pela mesma. Disposições Geraes
-

CAPITULO II Art 27 - Sãc considerados estranhos a socieda

Dos söeios e admissão dos mesmos de todas as pessoas não residentes no lugar de sua

Art. 5 - Os sócios dividem-se em duas classes, sede e as ali residéntes que sejam socios, apezar de

ativos e contribuintes. estarem em condições de o serem. ,

.

IParagr, 1 ......:... Ativqs são QS sócios que como 'tais Paragr. Unico - Para pessoas participarem das

admitidos e Iicénciados=pelo capitão do quadro, de
' festividades sociais, deverão estar munidas de um con

pois de quites com a sociedade, poderão tomar parte vtte especial, expedido pela diretoria da sociedade.

1!10S treinos .9 competições esportivas. Art- 28 - Os presentes estatutos serão modifica-

Paragr 2 - Contribuintes são os sócios como dos em todo ou em parte quando se tornar necessário

tais admitidos, concorrendo com a joia e rnensalida devendo ser aprovado em assembleia geral. '

de adsantadamente, que para essefirn será estipulado. Art 29 - Os presentes estatutos foram aprovados
Art 6 - Ä sociedade ad.llitirã como sôcios ati em assembleia geral realizada em 16 de março de 1943.

xos exclusivamente brasil-Ires, pod -nde serem con- Art. 30 - Os membros da diretoria e nem os

nibuintes pessôas sem distinção de nacionalidade. associados respondem subsidiariarnente pelas obriga
opinião re ligiosa ou política, salvo as restrições im çoes da sociedade.

postas por legislações vig-entes uu que venham Iutu- . Art� 31 - Em caso. de extinção da sociedade o patrimonio

-ramente a vigorar. socl�l sera doado aos' SOCIÓS _f\Jn'da:l?re�..
'- -,.

_ .Art. 32 - Os casos nao previstos nestes estatutos serão

,A�t 7 :.- Menores �e �8 anos so":,ente poderão solucton-dos pela diretoria, quando lhe for afeto, � pela 'as�em-
ser SOCIOS ahvos ou contribuintes com licença paterna, bleia geral, nos demais casos.

�

Art 8 - O sócio será admitido pela diretoria- � JatagU2, 31 de março de 19.{S

da sociedade, que .em reunião apreciará a sua aceita O presidente : Vitor Berna.des Ernrnendo. der

ção ali hão, hão sendo a diretoria obrigada a alegar o Vice-presidente : Humberto Loeven

motivo fm caso de! regeição·, ' \. . I 10. Secretarii : Adalbeuo K'au,e
.

CAPITULO III 20' Secretario : Felíx Anders
.

10. tesoureiro: Felix Anders.
Dos direitos e deveres dos+sõoíos 20. tesoureiro : Helmut Hvnsen

Art. ·9 - Os sócios contribuintes quites com a . Conselho fiscal. Leopoldo Stall

sociedade gozam o direito de livre frequencia de "ual .Conselho Fisc·al: Pedro Lopes
t

'_

b'l f' 'd d d 'd I Conselho Fiscal: Victor Hansen
que reumao, aI e ou esllvi a a e promovI a pe a Capitãt, do· q.Jad'ro : Leopoldo StaW
sociedade, podendo fazer se acompanhar de pessôas Guarda tsporte : Helmut Han3en

diretas de ,.sua, familia b�m éomo comparecer as as· RECONHEÇO verdadeira a filma supra de Vitm' Bm'nardes

sembleias gerais, propO,r, vo.tar I e. ser votado. Nã9 po,.. Emmendo81·fer. Ad lIberto Krause e Felix Anders, etc.

derlo ser votados menores de 18 anos,
jar.aguá, 31 de março de 1943.

Em testo da verdade

Paragr 1 - Os socios alivús, além dos direitos O tabelião: Mm'io Tavares da Cnnha MeUo
dos sócios contribuintes, gozam ainda dI! permissão
de frequencia dos. treinolS e competições' t'sporfivas,
podendo serem escalados para torneios. .

Parage. 2 - Em qualquer caso, de acordo com

a diretoria, poderá um sócio requerer uma assembleia

geral, devendo o requerimento ser assinado no mini
me por um terço de sócios quites.

Art. 10 - Tem por obrig3ção cada sócio ccntri
buinte observar rigorosamente o;s presentes eõ.tatutos,
elevar o prestigio da sociedade. Tem por obrigação o

sócio ativo, alem dos deveres acima. respeitar as or-

dens do capitão do quadro'
.

CAPITULO 1111
Art. tI·· A administração da sociedade será

confiada a uma diretoria anualmente, em data previa
mente fixad� e comporse á dos �é'guintes membros:
Presidente, Vice-presidente, lo.' e 20 secretarios tres

Conselhos Fiscais e diretor esportivo.
Paragr. unico -- O presidente será julgado pe

los Conselhos Fiscais quando em Beus impedimentes
pod€odo ser substituido por qualquer outro membro da
diretoria ou socio.

Art. 12 .' Não poderão s.er membros da dire
toria nem socios ativos estrangeiros,
.. Art. 13 A dir'etoria da SQ,ciedade. de acordo
eom presentes estatutos, compete. a) organizar tor

neios esportivos, festividades e diversões· .licitas de

qualqut'r especie, b) auto! izar as' despesas da socieda

de, c) t1iminar qu.;}quer socio quando 'prejudic'ir- os

inter esse.; da sociedade.
Art. 1-1 -. Ao presidentf' compete: a} fepresen'

tar judicial, extra e oficialmente a sociedade quando
houver necessidade. sendo lhe outorgados para tanto

plenos e ilimitados poderes, inclusive o de constituir

procurador: b) presidir as assembleias gerais e reu

niões da diretoria: c) contr·olar as contas e em conjun
to com o tesourêiro assinar cheques e transações fi
li1anceiras: d) em casos rxecionais, conVOCár assem

bleia geral extraordiniria: f) substituir por um sacio

qU:1lquer membro da diretoria quando em impedimen
tos.

Art. 15 - Ao vice presidente compete: repre
sentar o presidente quando este estiver ausente.

Art, 16 . Ao secretario compete a) redigir as

atas de todas as sessões e assembleias. tendo a seu

cargo toda a correspondencia a qual assinarei: b) zelar

pelo �rquívamento de todos os documentos da socie
dade

Art. 17 • Ao. tesoureiro compete: a) escriturar a

receita e despesas da sociedade e promover a cobran

ça de joias e mensalidades e de outr( s haveres: b) li
quidar, visadas pelo presidente, as contas apresenta
das; c) assinar em conjunto com "O presidente, cheques'
etc conforme menciona a letra e do artigo 14.

Art. 18 Ao capitão do q'uadro compete, a) a

organisação do quadro esportivo e escalação de seu')

componentes, b) dirígir o quadro esportivo durante as

competições e treinos.
Art. 19 Aos conselhos fiscais compete, substi

tuir o presidente por um outro membro da diretoria
ou soc,Ío quando em impedimento conformE' menciona

paragr unico dó artigo 11 e zelar pela sociedade.
Art 20 Ao guarda d"!sporte compete, a) guardar

e zelar pela boa conservação de todo o material des

portivo pertencente a sociedade bem como de sua pra

ça de desportos
Art 21 .- Aos 20 secretario e 20 tesoureiro

compete substituir os respetivos titulares em set:s im

"':·-peâiffiéntös equän"d:O 0-5 lOs. -éstiv"er,éln'ãusei]Té�C -.-
. i -

__".....(f.(C.�C«C�..((((�

I João Prosd�cilD� (fi Filhos . #1I"'t Joinville
R U A ,9 O E M A R ç O , 1 2 ß • - : - C A I X A POS T A L . 8 2

Reinaldo Rau - Diretor Pre-ident e

Hermann Althoft ,

- Diretrr Gerente

Erice [unker - Direto! Gerente

tA)IJ t!ZI;'
É OMA DO"NÇA eJltAY·'••IMA
MUJ'ro "ERIGIOSA "ARA A FA·

MíLlA E "ARA A· RAC.... COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA

MENTO "t.SE aR... NDE II'LAGELO
u ... o

A alFIL.I. _ ",,.R..SENT... .OB

'NÚMIPt......ORM TAl. COMO,

ftIEUM TISM.

DCR6FULA8
·1Il:... INH ....

FI.TVLA8
ÚLCER....

.CRMAS

n"'.A.

.A"TRO.

MANCHA•

Na espetativa pois, de continuar mos a mere

cer a consideração sempre dispensada, valemo nos

do ensejo para apresentar os protes tos da nossa

estima e distinta consideração.

OI ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHIliCl_ HÁ .. ANOS

VIENDIE-_ ... TODA ""RTE.

. Proib'ição
Proibo terminantemente a

quem quer que seja penetrar
em minha roça sita no lugar Ja·
ra�uá� neste municioio; e de lá
retirar quaisqner plantaç�es sem
minha autorização. Ao transgrts·
sor dessa determinação será apli·
cadtt a punição que a lei prevê.
Janguá. 2� d� março de 1943.

Ricardo Millnitz

ACUMULADORES
pàra automoveis, caminhões, ra�lilos, mot�ci�letas e

-

novidade para:
GASOGENIO de_ alt� .amperagem e quali�ade pel�s melhores preço�.1Peçam demonstraçoes a fu'ma:

.- .

. .

João Prosdocimo (1 Filhos ... ... Joinville
������������I

,
'. .. 1----.

!
.

Prefiram a farinha fabricada
I

,
.

,

1},
..�

•

) ,: raguá, 27 de Ma'rço de 1943.

o leite materno lem uma ação saliEtar na
,

qualidade flsica I ,Islquica da criança.
,

LACT I FE RO • um poderoso regene-

rador orgâniCO e um Ollmo gerador·de leili.
Peça ii sua Farmácia eu 6, Caixa Postal, 1861 - S. Paulo

...Cl. "ETTINATI

.
F E BRES·

(Sezões, Malárias, lmpaludismo
Mal( itas, Tremedeira)

Curam-se rapidamente com

"CapsDlas AntisezoDical

Minancora"

Em todas a's b')il� farmácias

E' um pr9duto dos 'Laboratórios MINANCORA

J ,invile S Catarina

L

AVÓ! MÃE!'· fiLHA!

Todas devem USt.í r

Fluxo- Seuatina
(Ou Reguladc' Vi, i �

A mulher evitará dôres

Alivia as cólicas uterinas

Emprega·se· com Ifélltagem
para combater as i' regula.
ridades das funções perió-

dicos das SP'lIhor"s

É calmante t' rf'glll,,
dor �8�:,atl funçõ,:'�
FluKo • Sp.datina

pela sua comprl vada efica·
cia é muito reCeitada. Deve
ser usad·, com ccnfia:lça
,Fluxo Sedatina

Encontra's� em toda
P<:Ir tp

ILicDNSP n. 67. de 1:_
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GompanhiH-PatAmflPÍcana ffeMineNf18 ImIustriais�.ãe .� Hdecidiu o...J!_��_I_i!��!!lo.
EM OhGANIZAÇÃO. B r a S II « -' la.

Capftal nominal, CrS 20.000.000,00, DivididoS,' em aÇÕes de CfS '100,Off ., etda UAI a
Séde Social: RUA MARCONI. 23 2 o Andar· São Paulo

Sucursal: CURITIBA � RUd 13 de Novembro n, 526 .- 3,0 Andar
Franie a' aguerrida equi

oe do Seleto E. C, , o

conj. nto da A.' A Brasil.
colhe u domingo ultime em

B nanaI igual resultad-i.v-
3 x 3 -; totalizando B ssirn
o quarto empate, numa sé
fif, dc seis partidas. dis pu-
tadas na presente tempera

OdaO tmpo tambern des" I E 5 P O R T I V
\

VtZ. não fLi g-nercso pa 'd=====;;;;;;;;;;;==,===,===========�=======-:;;:
ra com os meliantes, pois
uma chuva torrencial n .

primeria fase;" empanou" Ó
brilho' dapartida, e frz Mm
que o gramado ficasse em

condições precárias, para a

pratica do bonito esporte.
Dada essa circunstancia,

. . a peleja não podia ofe't-
com ] aZIdas de cer lances de sensação co

no Estado de S. mo aliás nada de inferes
sante ofereceu, afora as r e

clamações dos bsnanakn
ses quando mais forte er a

Ô domínio dós visitantes.
O Seléto avantajou-se no

<placard-' no inicio da pd
meira partida dando ense

jo a' que os [araguaenses
d) -Orota da Generosa» situada na Comarca de Serro, munterpro logo em seguida o iguala

ssern por intermé fio de
de Sabinopolis, Estado de Minas Gerais. jazidas de berilo, mica, fluorita Ceci.
columbia e aguas marinhas de coloração acentuada, consideradas pedras Na segunda parte o Brasil
semi- preciosas. assenhorou se do campo

Alem dessas. propriedades a Companhia te� em é�tudos OLltras exerc�ndo franco dominio

J•azidas como sejam. b lüxita, galena fluorita, calcit;f 'ferro m:mganes . cris dp qual res.ultou O SfgU�
h'· A"d RANC

' I. .do trnto tJ seu favor, assl
tal de roc a e mica. s ]a�1 a�« HO. FUNDOa e c:GROTA DA GE n.;lado por Amauri, com
NEROSAlt 'possuem autortsaçao de pesqulzls (D;ocreto 10, 6,j7, de I 942) um violento petardo,
,e estão re.gistrados sob no· 400, no DEPARTAMENTO NACIO"-JAL . DE ,Aproveit ndo um:3. bola

'PRODUÇÃO MINERAL v!nda _da esqu.er�a, Ceci em
A hora da produ"�o IDI-neral slt�açao dUVIdosa conse

. � gulU o 30. tento parll o seu

O Bra&iI ora se encontrl em plena ERA DO MINERI.O, Nunca bAndo

em pais algum se abriu tão prorllissora fase para a produção mineral como Ness'l altura, �eploravel
a que as condições economicas mundiais propiciaram 19ora pllrd nosso

mf'nte
I algll�s m�('grantes

.

H d -l d' FOME d
.. . E' do Seleto aproveItando sr.

pais. .a no mun o uma ver'liI eira. ,
e m3terla prima mmeral. do estado b3stante �scorr�

o Brastl detentor de 25/ das
,

gadio do gramado, empre
Relerval'de 'mineriOi do mundo gim entradas brutais e pOt

Possuindo ja�idas fürmidaveis de m�nganes de caivão de galena d,er;J�ai6 v;iolentas, o�riga!,do
t h· d' -. d t 'd I ti.' que a direção tecntca d'1 e

e c., ag�ra �e a�. a em con IÇOS e au.men ar �on.sl era�e men e ",ua rtqu_e quipe jaraguaens6, orde
za publica e privada. O grande negocIO do dia (, e, pOlS o� da ,. produçao nasse os seus .pupilos»
mineral. assim o melhor e o mais seguro e evitar encontros de corpo

Vanta/os. Del_io O .qu; dtU ensejo a08 10-

É sem duvida alguma o da exploração das nossas iménsas riquezas
caIs Ig�p.�arem a contagl!m

. .

N- h' h At'" -

I -
sr m mento algum

mineralS, . ao a niSSO nen um exagero, o con rano ISSO e tao c aro tao Soberbo ex,mplo de dis-
verdadeiro, tão Iimpido e tão certo, que qUdlquer oessoa Iigeitamente orien- ciplin'a õferect!ram os ele

tada sobre nosgas possibilidades economicas e comerciais s3'be que
-

uma mentos-da :A,,;' :\ -�-B-rasil' ao

ação das Companhias de mineração vale dinheiro alto, está'valorisadissima se.u antagolllsta e. ao pu
'. tende a subir cada vez mais em virtude dos bhco que pre!.e.nclOu o em
e.

. b�te, fazendo JUS a fama
Lucros formidavetl que Ü's procedia na pai"ti<ta

Que essas empresas estão tendo e terão progressi'Vlmente mais O O qua,dró da A. A. Bra

caso d� certa Companhia exposto por um orgão tecnic.o comercial de nos '�i1 �m �OI�j�nto pouco pro

sa praça,«Monitor Merca lltil» e bem carateristico Hà temp05 atraz a dire- d.UZIll, l�dlvl�ualme':lte Lu
.

d C h' I t It' "

-

d
.

. CIndo L I a figura Impres-
tona essa ompan Ia. :lme� ava em seu re a ano a. C!l3ça? e mais um sionante e impar no gra-
imposto, com o qual tinha sldº�desgostosameute surprendlda e sobrecar mado. Secundou o Amauri

regada. l) Pois bem, em seu ultimo relatorio a diretoria confessa que teve co� um traba�ho fecundo

um lucro em 1941 de Cr$. 17 10689370 que comparado com o capital ��l!1Z b�stante ms�gur? no

de Cr$ 500000 000 cada uma IniCIO, hr�ou-se no fInbl.
,

.p
,

di' d 2'1
I\rno pratICOU poucas defe

ercentagem e ucro e 1.4 ./. za.José ,Nunes empregáram
Pos�ibilitando a Companhia elevar por si mesma seu capihl em se com todo llrdOI. _

fevereiro d;;: 1942 para Cr$ ..10.00000000. .
Na linha atacante não ha

/ I t d t
. Alguns frasc'Js do ·m;iravilho-

• Sirrt senhores, 3421' . Qual é o ,emp�te de capital que pode apresentar t emen os a és acar,
.

SI
so especifico -PEITQRAL DE

um tão tentador resultado na ,epoca ahJ I? bem que .�os�amos dG JO- ANGICO PELOTENSE - cu·

.
'"

. .

"
." I d .

go de EmlllO na ponta es raram radicalmeme ,
uma bron-

Cmco fator _S essenCIaIS concorr._ram p �ra esse ImpreSSIOnante resu ta o. querda. Enfim, nada de es quite cronica que me acabrunha·

10. - a procm3 exc-:'pcioml d" m1t,=rj,,, nrim1 '1lineral por parte dos com· petacular se esperava, com
va há muito tempo o Sr. A, P.
de Araujo Correia.

pradores esh�ngeiros. e nacion "is atiV'ldl sobretudo com· a formação da a� c0!1dições do campo em O abaixo assinado atesta que,

Cía, Siderurg1ci Nacloní11 pess�lm<? es�ado. .

sofrendo ha lon�o tempo de

C Na primeIra faze apItou uma for.te bronquite se curou

20 - o fato da i'l em questão d�.jíCli se tä0 somente a industria extra' .

8 R d If F' h radicalm'nte com o uso de ai·
,

.

t d cl
.

t I -

I - " O r. O o o ISC er com

G
.

tiva, e portan o :mas �spes'1S
. e inS a !çao. e exp ?r.1çar) sere� mUltá maIs mais energia do seu suces- i�(iI�top�lOt��s1RAL DE.. l'na�l'O

..

Pa,1thonon P-a- ranaen'sOmodestas se ela se dedica se a Ploduçao Slderurglca;. sessor da parte derradeira Pelotas -,- Antonio Pinto de
u 1 O O

30. - O fato de não depend�r de outros fatores a �ão ser sua atividade que housignou um tento, Araujo Correia.

d 'd ATESTADO do cidadão Alfre·
40. - O maquinario empregado ser de fabricação nacional e sua deprecia· UVI oso c�mo n.�� pareceu dó Jose de Matos aconselhan· (sob inspt ção iedera� permanente)

ção relativamente pequena; , ,
para a eqUipe VI�ltante. l�OINÖ pdÉLoR.fJ���:';m �;: Diretor· Dr Luiz Anibal Calderari

50. - enfim o fato de tudo que for extraído depois de pàga a mão de ta, do resultad(' obtido pélo Rua Com Arau,'o n 176 � C'URITIBA - P"'ra"�
I ,. ido

-

mesmo cidadão :
" "''''

obra ser ucro tqu '

-

Guilherme
.

AOS QUE SOfREM - Illrno. Estão em pleno funcionamento as aulas ale
Ora o espirito de que é dotado o brasileiro e todos quanto colabo farmaceutico Dr. Domingos da admissão ii la. serie do Curso Fundamental

ram na grandeza. eco.nömica do Brasil. e.�,'jtá s,',e volta.ndo com o maior em.
Schwanke Silva Pintõ, � Alfredo José de ,.

, Matos, sofrendo da laringe, de- Nos 'mezes de Dezembro e 'Janeiro 2"; aulas deste-

penho e extraordmano denodo para o campo dt' mmeração, . Na dElta de 31 do mêEl sesperadodos recursos médicos curso são ORATUITAS. E
Nio deve haver retraimento' t r ti fi 8 á t f). transCEtrreu e aconselhado por um amigo, Fal'uldade de Co-�l'" do Pa--""recorreu ao afamado PEITORAL .. �&, v .......

�em recuos! O momento é ale restauráção. De'renovação. De impul. mais um t�nlver8ario na DE ANGICO PELOTENSE. e

sionismo De mobilisação enfi!,", "

talicÍo de G u i 1 h e rme logo sentiu os beneficos re:sulta- (ESCOLA REMINOTON)
.

cl t I cl t b Ih
.

d Schwanke, t lemento de dos com o uso de fráscos : por F' r d IOf li IDe mobihsação o capLa e J ra a o organiza o, . inteligente- des'iuque nos me'ios es
isso aconselha aos que sofrem .

Isca Isa a pe (loverno e era

I -J
•

'd N - S f
.

-

f d do mesmo incômodo o PEITO· CURSOS' Proped I tl-CO P 't L' ta-lor A
mente em pro lJa economIa a açao em erro nao aremos enxa as portivos locais, ud e des' RAL'DE ANGICO PElOTENSE

. e I
, Cri O on L' eu·

nem canhões n�o teremo� arados nem aviação. A COMPANHIA PAN- fruta de um merecido - Pelótas. xiliar je comércio. -.- ·Internato e Extemato,

AMERICANA Df MINERíOS INDUSTlAIS.·· . prestigio. Alt"edo José Matos
D t' d t t Confirmo este atestado Dr. E,_

Organisaçio inteiramente nacional 'ffé��rrl�� IrVe(cl ebt\eSudoogjrlflUSa L ferreira de Araujo (firma re·

.

t
- lã' I d'

U conhecida.}'"
Se propõe.3 ex raça� .e. exp oraç ?, pesqUlzas e avras. e mlnérioc; tre auiversatiaote. varias Licença N. 511 de 26 de Mar-

em geral. em bruto o.u benlflc.lad.os das JaZIdas d.e sua propne.dade homenligens, ás quais, �o de 1906. �

d d b t b d· t C Deposito geral: Laboratório
O V.:itor extrativo as lnl as co rem mUi as v,ezes maIs o' capl'tal em ora lar Iamen e« or P. Peitoral de Angico elotense �

lançado a subscrição, Ai está a. razão porque a, lista de Seus acionistas ��lc·�a.ESPf)rtiVCll se 8S- Pelotas � Rio O. do S,lI,

'vem crescendo de dia para dia, Os subscritos são
Vende-se em toda a parte

·Co-proprietartos das propriedades
das jazidas' d"s intalações da Companhia etc. havendo pois, a maior ga·
rantia na subscrição de ações. SUBSCREVA AÇÕES DA COMPANHIA
PAN.AMERICANA DE MINERIOS INDUSTRIAIS benificiando:J si e

a Nação. ��l" .

SUCURSAL DOS ESTADOS DE PARANÁ E SANTA CATARINA
CURITIBA - Rua 15 de Novembro n, 526 - 3. andar

INSPETORIA GERAL DE SANTA CATARINA
JOINVILE - Augusfinho Tomazelli - Rua do P,rincipe n. 641 .•

'AGENTE-VIAJANTE E UNICO COBRADOR - Simon Sonnenreich.

Ixiia a prova de identida�e/�os repr., verificando o mês'de validad/e, para evitar aborrecimentos.

Organizaçlo e Subseriçio .

Em organisação de conformidade com c disposto do Decreto Lei no.
2,627. de 26 de setembro de 1940 e de acordo com as publicações se

J.:uintes:
,

a) Diario Oficial �o Estado de São Paulo de 10 7 .. 1942;
b) D;8ricOficial de 12 8 1942;
c) Jornal cio Comercio do RIO de Janeiro, de 107-1;;42.
Capital nominal de CR.S 20.000.00J.oo, divi:lidos em - ações de

CK$ 100.,00 cada urna. � A subscrição está aberta e 9S projetos dos
Estatutos, prospetos e demals inforrmçõs se encontram á disposição' dos
interessados, na Agencia de Joinvile e em poder do Agente-Viajante, sr,
Simon Sc nnenreich.

Patrimonio da Companhia
A Companhia possue ji como patrimonio seu:

a) - Propriedade denominad I c {ancho Fundo"
mica e caolim, situada no municipio de Santa Branca,
Paulo:

b) \ jazida de ferro e. m .ngmes, denominada c:Morro dos Caités>
situada no rnunicipio .de Itapecerica, no Estado de São Paulo, á margem
do do M' Boy:

c) Jazida de ferro e manganes denominada 'Paiol Grande, situa
da no distrito e município de Una. comarca de São Roque Estado de S,
Paulo:

•

.

''''-

pacifta· .

Sabado

1 de

Abr ii

de 1143

Rio .Negrinho
elD Jaral-.aá

s. c. DEP.ARTAMENTO
de f'uh.ból

foi o conjunto serrano um

dos tres adversários que
conseguiram sobrepujar o

Brasil. no ano de 1942.
Será .que bisará o feito?

Avh « "I� amadc re s,
que 1)11" estíve rem lt'g8�.
mente tnseruos, que o

pu zn ::: 'H 1\ 1\ iD8CriçAi''t
termtna r

ä

DO díe 16 do
CI rrv o t e nê".

Consoante i n f o r m a

ção que colhe-mos junto a

ciculos àutorizados, é bem
provavel a vinda do fó,te
conjunto do Rio Negrinho
Sc.. a Jaraguá em 14
do fluênte para aqui dispu
tar uma amistosa partid«
COm;! equipe .eprcsentatíva
da A. k Brasil"

.

Cenforme os caros leito
r es devem estar lembrados

OUTRASRESOLUÇões
========= DA DIRETORIA

Pela A. A. Brasil C'in(·,.!ir r demtssão aHI

I snrs. DUlv61 Msrc&lt(,. e

Na reunäo ordlnárta E,f. eh SPTUg de CODse
realtzada , segunda feirl:l Ibpi�:8 Fj�eb.i�. ccntõrme
ulums li diretoria resol sdicitr çär , e I'Igrbdecer

I
veu 'Orgf1Di81l� () .Departa 8CS r�'fe!ídu8 snrs. 8, cri-

Bolas e bolinhas meoto Femíníno, conter. tfriÓ�tl Um, çäo üo cargo
me consta DOS Estatut08. qu- rl+-H mpeuharam.

Despistando Para isso COUVOCd to Cf I!�;grltlr I matá, O.

Numa noite de sta sema das senhoritas filbs8 de enrgos. V�! gf'lPl, !lS Díretc

na na bora do «expresso' 80cl08 para um conclave, riR é .C. «se lho Plseal,
o Fulgêocio e o Cmo a terça feira dia /6 do para o d('vido preeocllli·
discutiram as ultimas es correot� �a sêde iHlcisl, I mento.portiv3s: com jmclo ás -20 horS8. .

-------------------

J-I sllb� q ia v�O ser fun
1dados mais cinco quadros BIBLlOTÉCA

de fuleból, Fulgêncio ?
" .', .

Em Jaragua '?- Logico, Pedp.@e suj �ou. so·

pois ainda rxislem uns sa

I
CiPS,8 dC8çA'0 de livros tl

Iões de dansas, vagos" revistti8 pera 8 bibHoté
ca de socledede, CÓl ur

P. Malagueta I ganizl: Q�( .

Outro campeão enfrentará a

A. A. Brasil
··,Ja ·e:;tão btm�,adjan.t9das
as negoci2çõf'S 'párá a vin
da do Oloria f. C de Join
villa campt ão' da segunda
Divisão 'da L. 1- D. li Ja
raguâ.
No conjunto joinvill�nst

milit,m; elementos de pri
Ineira grandeza c que do-

{I'Iingo ultimo ainda cpuze
tam' s'éd3 resistencia<'ao r's"
quadrã(\ do E. C. Br?siLde ICuriti':la.

4

Jaraguá

('Ivros. !
-

Livros '!!

Livros , , ,
• • •

Treino de futeból

A direção tecniea pede
por nosso intermedio o

c0mparf'cimento de todos
os amadores amanhã ás 8
horas na praç3 de despor
�5.

.

Óos mais renomados escritores universais. Con
sagrados pela critica do Paiz inteiro num exilo sem

igual. .

QUO V A O I �? - Sienkienicz
A CABANA DO PAI 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, Graziela, Romeu e julieta

Encontram se na

Peitoral de
Anlico

Tipografia Avenida
Avenida Gdulio Vargas,350

Procure SeDl Falta

CASA PIEPER
.J o in v i l l e

a
indo a

x, s. E. America

Milhares de artigos de toda a especie, aos

preços mais vantajosos.
E'trella F. C.
Amanhã realizar·se·á no

gramado do America a es·

pet a1a peJéja entre esta e

a equipe do Estrela F. C.
de Retorcida.
Esta peleja promete um

desenrolar bem interessan
te, e o public-o jaraguaens�
sguarda com gnsiedade?
apresentação do.

.

Estrel.a

que ha alguns anos atraz

possuia um dos mais temi
veis conjuntos do munici
pio.
Por oulro lado o Ameri

ca fará tudo para que o

Estrela em sua estréa cn �

contre á frente um adver
�.ário á aHunL

Propriedade e direção tecnica : Clarindo' T. Morais

."_'»«<_0••_"'.,
FJ.\.RMllCIll IGUASSlJ'

Rua 15 de Nev 468JOi(lVile
Especialidades farmaceuticas nacionais e extrangeiras

Perfumarias - Homeopatia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cHabite-se� SU\ �asa sita' Rua CeI. P. G. de

OHv�i-lsa,
zona sub-urbans --:- idem. rdem, Idem. ; lunta do'Alls-

ra, 2�5 ._ Idem, Idem, idem. . 5291 - Carlos Schaeter - Requer Iíeença J

5207 - Freymundo S.cbmidt - Requer Ileen coostr�çäo c�sa madeíra seu terreno em RetorCi-jfamento Mill-
ça construção casa moradía de tijolos, contorme da - Idem, Idem, Idem, . :oe

PI"IEFE',TURA MU.t.1ICIPAL DE JARAGUA plantas, terreno de Q. Gumz.estrada Itapocú-Hansa, 5.296 - Humberto GaHzze - Requer t88n8· I.arde lara.'la
n \.... zona sub-urbana - idem. idem, Idem. Ierencts Rodolfo. Hospedage imposto terreno cem:

Requerimentos Despachados 5,212 -- Guilberme Klitzke - Requer licença ?9.028 mtrsz. sito estrada S. João - idem, idem, I Acham se a disposição
Mês de Fevereiro construção maosolêo sepultura Germano Gustmann, Idem. _ .

dos interessados, nesta

,
"

}. Dia 26' inhumado cemtnterio Rio da I...uz e colocação ins 5.297 _ Adamo Paeholsky - Requer licença Junta os seguintes certifí-

5.179 - Lother Sunnenhohl - Requer lícen críçäo - ídem, idem, idem.' canstrução casa madeíra seu terreno estrada Isa- cados de Rt'sérvh,tas, que

çß executar reboco crespo parte prédio sito á rua 5220 - Oscar Carlos OUo Nagel - Requer bel ZO!lß rural - idem, idem, idem, deve r ão SEr retirados até
Mal. Deodoro da ·FoDSeC!i, 84 - A' vista da i..:for- Ilcença construção maosoléo sepultura Paullne Na- 5.298 - Leopoldo Gesser - Requer certidão o dia 30 de Maio deste

mação, como requer. gel, Inhumada cemtterío cídade e colocação ins- si as ter rps onde se acha Instalado seu engenho I ano.5.204 - Maria OI zeckowilky - Requer 'licen críçäo - idem, idem, idem. ,

. I de assuear de sua propriedade - Certíüque-se o I Axel Hialmar G. Q. Ander-

ça executar pequenos reparos sua casa á rua 7 5223 - Germano Lange - Requer licença que constar, I wo

de Setembro S/DO, Hansa - Idem, idem idem. constjuçãc maosolêo sepultura Frederico Lange 5.299 OU.o Poerner '. idem, idem; idem, i Alexandre Swirccski
5229 - Guilherme Link - Reque; tranate- ínhumsuc cemitério Itapocuzinho e eólccar inseri dem. I A· no Nagel

rencia paea Hermíuía Henehel, imposto SU8 biei çäo - idem, idem, idem. 5,500 ' João Mokwe - idem. idem. idem. Alfredo Ruprecht
eléta - Idem, idem, tde m, 5224 - E,miJio Lenhardt - Requer licença 5.30.1 .. Antonio Minatti -, idem, idem, idem, Antonio Ferreira

Dia 27 construção maosolêos sepulturas Rosa GeH L6n 5302 - Germano Kuehue -. idem, idem, idem. Artur Hombui g
5.181 - Antonio F. Diemon - Requer certí hardt e Edmundo Lenhardt, ínhumados cemitério 5.803 Augusto Stratman - íuem, idem, i- Alfnjo Wo.l

dilo si paga imposto de terra e de seu engenho Itapocuztnho e colocação ínscrlçõea c-, idem, idem dem. Albe r to Leske
de assucar - Certifique se o que ccnstar. idem. Dia 4 Aloisio Leníer s

5.1&2 - Clorindo Mattedi - Idem, Idem, idem 5.225 - Alexandre Bucsi - Requer licença 5.262 -- Alberto Kitzbergdf _ Requer licença I Alwim Mueller

5.183 - José Dalcanale -- idem, idem, idem construção maosoléo sepultura de Tereztnha Buesí estabelecer-se com ferraria em Retorcida - A, Alfredo Ehlert

5.1B� - Joaquim Schíochet - idem, idem idem ínnumada cemuérto Itapo cuzlnho e colocação ins vísta da informação, come requer. Alberto Larson
5.185 -- Alfredo Kamke - idem, idem, idem. críção - idem. idem, idem. 5,263 - Antonio Ferreira = Requer licença Antonio da Silva
5.186 - Roque Ferazza - Idem, idem, idem. 5.234 - Angelo Beneta - Requer licença estabe le ee-se com engenho de BQUCSt á estrada

I
Anionio Lopes des Santos

n.186 - Antflnio Filipp - idem, idem, idem. estabetecer.se com Iavanderíe á rua MBL Deuno Ríb. das Pedras Idem, idem, Idem.
I
Alfrr do f. Parnst

5.]87 - Bertoldo Junkes - idem, idem, idem ro d6 Fonseca, 136 - idem, idem, íuem. 5,267 Bruno Ms.hnke Requer alvará -Ha Arthur Benke n íor
í

5.188 - Baldulno Vicente Junkes - idem, 5,236 - Gervaalo Costs - Requer' licença bite 6€» para C88fl easa n. 798 sita rua Preso

E.!
Arthtur Zernke

5208 - Erwlno Hoílmann - Requer transte- estabelecer·se como Mercador de Cêrs - idem, Pessôe - Idf'ID, idem, idem. Augusto Hausen
reneia para Bruno Kreutzfeldt imposto terreno idem, Idem Secretaria da Prefeitura muntetpaf de [e rague, Augusto Latzke

c/150,000 mtrsz, sito estrada Rio da Luz - A' vis 5.243 -- Gulíherme Krueger - Requer certi- 4 de março ue 1943. I Alfrdo Gcssner
ta da informação como reque-. .

dão si e propríetarto das terras onde se aeha Ins- RENATO SANS Adolfo Strelow
5.209 - Augusto Sobo - Requer transter eu talado seu engenho de assucsr - Certifique se o Adão Leitold

cte seu nome Imposto moinho de fubá adquirido que cuQstar. 'Afonso Tomanini
de Harry Fiedler.- Idem, idem, idem. 5.244 - jose Antonio Rocha - idem, illem, E D I T A L Augusto-Mder

5.210 - Huracio Alves Siquf ira - Requer 5.245 - Emilil) Lenz - idem, idem, idem. Afc'nsc Kuelm
traí1sferencia para André pavanello imposto terre- 5.246 - ßgidio BianchinÍ - idem, idepl, idem O Doutor Ary Pereira OI iVf'Ír�, Juiz de Direi. Alfredo C. Lickfeld
Do

....
c/125.000 mtrs2. dto Itapocuzinb,o - - idem, '5,247 -- J .. ão ReestJ - i�em, idem, ide�, . to da. C(.,ID8rC8. de jBrBguá, Est, d(; de Sf:Dtti Cata- Alf�edo LtWtrmz

·

5.211 -: Hora.cio AlveR Siqueira - Requ(lr �.248 _- Oottholdt" Neum�tz - .idem, .. Idem, riris, Da forma da lei, etc.
. . Ad,aio)I 'Tr.!lr,kwa

..

transfereocia para 'Leandro Tonon, imposto terre- ,).249 Augusto SeIl Id�m, Ide�, Idem.
.

F!:Iz Saber fit til que (J plUl'LlC edHIH, com o

I
A to? .

D'J Cuill 125.000 mtrs2. sito estrada Itapocuzinho. 5.250 - Theodoro FrankLwlack -Idem, ide, prazo de 15 (quinze) dillS vin:m \ u drle c( nheci Adams Vmtrlch

idem, idem, idem- Hlem. meuh' tiVl um qu.t' hb vfndl.l 810(' df-Signlido o dia, Ad: Ifo R. x
5214 __: Erico Ehlert - Requer traDsferencia. 5:251 - Wladlslau Warginowski - idem, 12 de abril pnxlmo vlndoUf", a� quatol'zl:l horas,: Alvmo Schu�z

seu nome imposto terreno com 131.000 mt!s2. sito Idem, Idem.
. ... para ter lugar o sumario do reD CARLOS SCHROE- I Alfr.edo .Sche>ldag

estrada Rio ds Luz e aaquirido de Elza e Edilh 5.252 - Eugelllo. Eger - �dem, �dem, I.d9m DER, e não tendo úmesmo sido encontrado Desto I
AloiS QtIfi dke.

Glasseu!iPP -:- içlem, idem, idem. '5.253 - João Misch.ka - Itie.m, Id�m, Id�m csmarca, conforme (l certificado pelo Snr. OficÍ!:!l Augusto �I�UI
5.215 - Leopol:lo Janssen - Requer transre· 5.254 _ Barbaru Rel�her - Idem,. Idem, �dem je justiça, mandei pa8s8r o presente edital, pelo I Arthur fletz

renciu plira Walter Jllossen, imposto terreno com 5.255 - Bert�oldo ElCbsta�dt - Idem,. Idem
qUill chamo e citr, ao dito CARLOS SCHROEDER, Alheei? S�huEnke

2.310 mtrs2. sito' rua I1liza Stein - idem, idem. 5.?56 - Gabriel Gesse - Idem, i?em, l�em para i)Omp8rpc�r no <1ia 12 de abril proximo vin- AntoniO l-.oepfner
5216 - Emilio M!lthias - Requer transferen 5 . ..;57 - Wla�181a� Bacbolsky - Ide�, Idem douro aR quatcrze hora�, nl1 sal;:. daR audiel1cisR Augusto A. Kalozorowskycis para Reinoldo KU in, imposto CIiIrO de lavou 5.258 - Cbrllwstlmo Klei.n - i?em,.�dem deste .Juizo, afim dê assistir a {,'rmação de culpn. Afonso RGths� ,

ra - i(1em, idem, idem. 5.259 - Alberto SeH - Idem, Idem, Idem E para que cbt'gue 11 noticia ao cnohpclmento do I Bru�o �rutsc
.5.217 - EmUio Siewerdt - Requer traDsfe. 5.260 - Afonso Max Rothsal - idem, idem, réo, maudei pal,aur o presente edilal que será afio BtJ;lJamm Vogel

reOClti para Alfredo Baumgaertel imposto terieno Idem
. . . xado a8 portas dI) Forum, nn lugRR de costume e I

Bruno K�st.er
com 17.500 mtrto2._ �ito eEtrada Ribeirão Javaly 5.26l -' Henrique Schulz - Idem, idem, I publicado pela imprensa local cCorreio do Povoll.1 Carlos R,bm

.5218 - Emilio Siewerdt - Requer transfe dem
..

. Dado e pa8tHldo nesta cidade de Jan,gllá, aos viu I ü,rlos H,oefl
r.enClIl pafll Herberto Baumgaertel hrposto rela 5.�76 - Jacó Jorg� Mansu� - requer trans te dias do mez de março d0 ano de mil nov�cen I

Cur! Tueb I
Uvo terreno c/87.500 mtrs2. sito estrada dig'o C/I ferenCla .para, Joã� �OSInJ, s�u Imposto mercador tos tl quarenta e trfZ. Eu, Nt>y Franco. escrivã(', C3rl?s Rudzatz
25.000 mtrs2. sUo 'estrada Ribeirão Javaly - idem de madeIras - A Vista do mformaçllo coma re

o subscrevi. _ Assinado) Ary Pereira Oliveil'a,1
Dantel Klaas

5.219 - Wilhelm'Flohr - Reque"_ transferen quer
- Carl F Stuhlert

'5277 O S h'b 1 R t f Juiz de Direito E6tá conforme (1 ('ftgio�d do que I' C I
.

M h J n·t·orcia para Herberto Baumgaertel imposto terreno
.

.

- scar c el er - equer rans e dou fé.
.

a! os o r u
.

com 22.500 mírs2. sito estrada Rio Certo - idem renCls. seu nome imposto terreno co� 205.500 m· jaraguá, 20 de março de ]943. ! Carlos M J. Tmbel
idem, idem. trs2 .. SIto .estr6�a Rio Paulo e Ildquinda de Ida· O e�crivã() __ Nt-y Franco I Carlo.s Lillzke

5.220 - Max Meldola req'ubr baixa. imposto PaulI - Idem. Idem, idem Dommgos M de Siqueira
seu autumovel particular - idem. idem, idem. 5278 - Frederico KiIeslt;r - Requer trans DomiJlg(F P,zelta

·

5.222 -Werner Gosch'- Requer transféren- farencia para Jose Benda imposto terreno�/t15.300 Edital sendo que a Prefeitura Ervin Ooedke
Cla para seu filho Guentber WArner Gosch impo8 mtrs2. sito estrada Caminbo Pequeno idem, subvencionma por metro Ewaldo Kopp
to sua bicicléta. adquirida d� Hilariu Piazera - idem, idem cxedente com 20 reis, E 1 iiio Butzke

idem, idem. idem. 5.279 - Júão Vitorino de Moura - Requer De ordem do sr. Pre- .4 I d 40 Emilic Bitging
5.226 - Frederico Reif - Requer transferen transterencia Beu numfl imposto terreno c/37.500 feito Municipal, faço pu

qun o ....e um éI o e
Ericlt MueJler

cia pare. Editb Reif, imposto terreno com 2.800 m mtrs2. sito estrada Ano Bom e adquirido de Ber-' íeiS. quando em ambos Eribh Sprung
trs2. éito estrada Jaraguá - idflm. idem, idem. .nardn Augusto Alber,to H8man _ idem, id "m,

blico que ê te odi:! 38 de os lados Ervino O. O. Blanch
5.327 - .João Leitboldl - Requer transferen idem. Abril do corrente anol Aos infratores das dis- Emil Pages

cia pura Adolfo A. Emmendoerfer e Edmundo Dia 3 todos os proprietari0s posições acima, serã muI- Erico. jioffm,ann
Emmendoerfer, imposto terr*,no com 11.300 mtl.'s2, 5. i80 - Oscar A. Risch - Requer :icençll ou ocupantes de terrenos t d 30$00 50$00 Ervin Kid�r
siiu estrada Jaraguá - Alto - idem, idem, idem. ftizer CI ncerto geral ce!ca existe frente seu ter sãú obrigados, de acordo

a UdS nl� d
a

d
Ewaldo Bai,·r

·

5.228 - Alvino V tJlkmann - Requer transfe ren:) á �!ltrada Nova R�t()rcida, zona sub urbaDa � up Ica as em ca a Ernanot! M�ldola
.

/
com a lti n. 54, de 24 rel'ncl'dencl'a, ale'm da I·n· EmI··.·I·O O. A. 'Wolzr�ncla seu nome imposto tetreno c 47,250 mtrs2. A' vistll da informação como requer. .II

slto estrada Itapocú - Hansa e adquirido de Her 5.197 -:- Jose K(lch junior - Requer alvará de Junho de 1937 a: deniza�o de que trata o Elwin H M. Krurger
mogenes a Palmira Moreira - idem, idem, idem. "Habite se. para l'anchos sito fund(\8 sua Ca8ti D. 1. - Roçar as testa· art 5, d:l supra artferida Erich Stil

5.231 - Qtto Schroeder - Requer transre lo1..t á rua Mal. Deodoro da Fonseca - Arquive das das vias públicas l . EIwin RamthÍlm
Wücl8, para Leo Eschweiler, imposto relativo ter se. municipais na distancia el., d 1943 Ernesto F. G. Klemann

reni hio Av. Getulio Vargas, HtlDSá - idem, idem, [) 201 - FusHer Irmãos - Requerem alvará minima de 15 metros Jarl',gua I m�rço e .i. Erich Zuelow

idem.
.

"Habite-se. sua ca8a sita rUti Pres-E. Pessoa, _)JOAO B -l'-UDOLF Erich POt'rnef

5.232 - Augusto BlaDsky - Requer transfe parte - A' vista da. informação como requer. em ambos os lados, não Fiscal· Ger<! 1- I (Continuä)
rencia seu nome impusto relativo terreno com Mes de Março sendo p�rmetida capoei-
112.500 mtrs2. sito estrada Poço d'Anta e a dquiri- Dia 3 ra em altura superior a

do de Mttria Krisdawa - idem, idem, idem. 5.2r5 - Arnoldo L. Scbmidt - Requer licen 150 metros
52Ô3 - Antonio Zipf - Requ,er Licença e6- constr:lir cerca de s8rn!os, lodo rua Domiugus R 2. _ Limpar e carpir

tabelecer se com engenho de assucar á estrada da Nova, em seu terreno esquina com rua Mal.

Jararaca - idem, idem, idem. Deodor'l) d1i Fonseca - Cumo requer, devendo as valetas, drenos, sarge-
5.235 - Edmundo BBchmann - Requer trans entretaoto. para a estetica da cidade,' prolongar tas, corregos e ribeirões,

ferenciil para Artur Toewe imposto terreno c/lO mtrs. o muro jti existente. e em seguida fazer afim de darem escoamen-

105.000 mtrs2. sito estrada Garibaldi - idem, idem, a �ercß requerilitt.. to às aguas.
iJem,

. 5.240 - João A. Z::.cku - Requer alvará "Ha- 3.- Derrubar as arvores Compramos de diversas qualidade.
5.237 - Oswaldo Marquardt - Requer trans· .bite se. sua casa sita rua Mal. Deüdoro da Foose.

fereucia oara Emilio Bllfl'OW, imposto terreno com ca J 149 - A' vista da informaçliü como reque.r. frutiferas, urr. a vez que T
1.600 mtrs2. sito estradu digo rua CeI. P. G. Oli 5.264 - Atilio Demathé : Requer transferencia prejudiquem a proteção rater com a

veira - idem, idem, idem, para Cirillo Demathà, imposto terreno com 62.50(; do sol nas tstradas. soe IGUASSU' LTOA
5238 - Artur Blank - Requer translerencia mtrs2. "ito esttada. Ribeirl10 Cavalo -: idem, idem, 4. - Podar as cercas· . Ã

fHHli Alma Stinghen, impLsto terreno com 47.500 idem .

It RIB. MOLHA ]ARAGU
mtr82. e ca86 d'3 madeira sitos rua Abdon Batista 5.21>6 -_ Horacio A. dp Siqueira _ Requer .v�vas em u�� a ura ma

fundo", idem, idem, idem. transferen�ia para Vt>rdi F. Lenzi imposto terre- xlma de I o metros,

5239 - Industria de Calçadas Gosch Ir no com 55.000 mtrs2. sito estrada Itapocuzinbo 5. - Lançar no mes

A ImaOt! - Requer baixa impustu s/letreiro existen- idem, iOf'm, idem. mo dia, os detritos e, U g'am
.

se
te frente predio n. 26, á Av. Getulio Vargas - 1- 5.2�8 - Puulino Natal Bonin � Requer slv8- vegetaes da limpeza, pa

\

.

•

-

iúem, idem, id€m ,rá cHtiblte se. sus casa .sita rua Ce., P. G de O-
ra dentro dos terrenos •

5.241 - joão A. Zacko - Requer transferen- liveira, 215 - - idem, I leID, idem. d' t' i diversos predlos no quadro urbano
cia para AlviDo. Heidorn imposto seu estabeleci 5.270 - Oscsr Augusto Risch - Requer al nU!lla IS ancla nU,nca n-

d ·d d
ment0' comercid sito Rua Mal. Deodoro da F.oús e- vará 'Habite Sjl. SU8 C8S11 sitaestr.Nova Retorcida ferlOr a 2 metros, a CI a e.

_ .

eil, 11.49 - idem, idem, idem. zona sub-urbana· - idem, idem, idem. A metragem fixa será Informaçoes com a firma

5242 - FloreIo BresaDi - Requer transferen 5�71 -- Adelia Piaze"a Fischer - Requer .li. de 600 metros. por lote
'

Engenho Rau Limi.ada
eil!. seu nome imposto !f'.rreDO oom digo relativo ceuça demolir rancho e casinha existentes' seu

UIDii fer'ruria e adquirida de João Augusto Gao terr t'llo 11' Av. Getulio VargfJfil, fundos - idem,
-zert idem. idem. idem. idem', Hj, m.

-

MES DE MARÇO DE 1.943 5272 - LeopoldO BIese Requer trflcsrerencill
Dili 1. pars Clarll Kopsch impostu terreno � CdS8 sito ti

5199 - Adolfo Fi"ldler - Requer alvará de rua Rio Branco, 942 - idem, idem, idem.

ItHtlbHe-�€» plira ums sair, sua CRSS sita rua Mal. 5.275 - Audré Gl{lwdtzky - Requer licença
f�(Irjauo Peixoto, 119 - vista da informaçl1o, como Gonstruçã(' casa ölvenaris'<"le lDlideirl,l 8e:U· terreß(l

nquer. a estrtl\ltl Garibllldí, ZODa 1'ural - idem, id2'm, i

, 5.2OQ - Beroado Gruba ...... Requer alvarä de dem. • I '

«Hl:lbit'.�.t'tJ" sua CflSfi sitl! Rua Pres;' E Pes8ôa, 5,280 - Gustavo Wengrath - Requer liee'nç.'l
8/n. lunOdt!· - idem, idem, idem. ,construção caS8 mlidaírl:t seu terreno elltrsda Ri"

, .5.202 - Walter JI18!lEHl -="U,equer licença CODS Nuvo, z(,na rural_,.; idem. idem.·jdem.· .

·trut-'Atl flrmbzem alvenaria 'conforme pJaD.tes. seu 5287 - ArDa·ldo Schutz
.

Requer lIe-ençä
t.1I:!'relW nu 'Elis8 Steiu'C' idem. idem,. idem:·'.· coloc"f. Vlaca frente predio 242. á rua I?rs:. E. Pes

5203 - j llié· C_&rlü� Gerp·nt�- Requer alvará 80a' - - Idem, idem-, idem. .'
'

•.HlIbitt. !'('. psrte ipredio ilHo ru8'-Mill.,D�&40..o da . 5.29:> - FiQ.eoclo Cezar PJ��inilu -:- Requer
1!\)'úK ��,6·19 "T..:.1deöt, jde,m�1i.�:ttm-.. ;. -""c" �"':." � ',\··� ..ti(jel'lço. conetruçlo C&I'6."'de mfid..eua' 'e lO�ta.13Ç&O.

:OO:"' . .!::;'·Oi,w.5:1âó�
.. Requoer �!�U'.2:B8.-DUarl!-",cR��.o��e plantels, à:�e8.tftlja{nftpl);q.l14R�·:"

,

": __:�; ,;� .,,�.�
.... 'i'C.:��<'���

,)"

,'.' �� ."é';j�r(YI; '.",,'_ ,'�'I'+;.�:, ";'. ,>t/
..

·

� .���1Ç,�."'>- ..
�

Secção .Oficial

Ma�eira em tõros

---��--�--- -_ ..
-----------------
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Correio do P. .vo Sábado. 3 d« Abril d- 1943

BANGO INDUSTRIA E·GOMERGm
DE SANTA �ATARINA S. A,
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agencia : JARllGUA' IRua Cei. Emílio JOlirdan,115 - Caixa, 10 - End. Te�egr. INCO
IMATRIZ: ITAJAI'

,l?iliais em: Blumenau, Brüsque, Florianopolis Joinvile, Lages I
e Rio do Sul; Agencias em: [araguä, Caçador, Creciuma, La
guna Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São Francisco e

Tub�rãoj Porto União' Sub-Agencias em : I ndaial Hamonia, São
Joaquim e Tijucé;ls; Esc�ito1'ios =: Concórdia, Gaspar, Taió e

Urussanga; Em instaiaçao . Canoinhas, Orleans, Salto Grande,
Rio Negrinho e Araranguá

.Faz todas as operações' bancarias no Paiz,
como cobranças, descontos e caução de titulos de ex

portação e outras operações de credito; passes para
as principais, praças do paiz, medi nte . taxas modicas.

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

.. para quaisquer irnportancias ,

.

2 %

Com aviso previo (retiradas diarias até 1.000,00) 3 %

Depositos Populares Limitados (até 10 milcru
zeitos) -deoositos iniciais a partir de 20 °
sub sequentes aipartir "de 5,00 4 %

Prazo fixo. de 6, meses 50lo
prazo fixo de I ano', ,6 %

03 juros são pagos ou capitalizados semestralm'ent�
A economia é a bose da prosperidade.1 .. r . r.

, Deposite as s�as economias no'!i ,>' ..,.
,_

.

Banco [ndustria e Comercio de Sanis Catarina SIA
H O R A R I O: - Das 9.30 ás 11;30 e das. 14 ás 15

,

Sabados : Das 9 ás 1100,

IDsti�uto Mar'ia José
Direção: Professora' Normalista Maria José Godoy

Rua, Dr. Mur i C i n: 1022 .. Fone 1�6-7-·3
,CURITIBA - Paraná

MANTEM OS SEQUINTES CURSOS:
Primaria, Pré-ginasial, Comercial, Musica
e Preparatorlos ein gerais.
Todas as materias do curso são ministradas por

um cor ao je professores de reconhecido valer." ", ,,'�
-

-

.

A secretaria dó Instituto atende diarta- ,.

mente das 14 ás 17 horas.
, "

ACEITA ALUNOS DO INTERIOR.

DR. L.'UZ DE_ SOUZA
ADVO.GADO

Escritorio : Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

Residencia: Mal Deodoro da Fonseca, 814

,

Ernesto Lessmann
Ff�RARIA.

Fabricação de Ferramentas
Agricolas

Segas rotativas·para arados
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

jaraguá

Palace Hotel
de M A R TIN S J A R U O A
Rua Barão 'do Rio Branco n. 62

Todos" quartos de apartamentos, com . agua
corrénte, quente e fria -

Elc'vador' Frigoritico" Casinha de l.a ordem
Salas' de amostras para os srs, vJa;antes

, AutomQy'�! )13 Estação
RA- [[" .A" : (�''i1:,.P.A ANA'· " BRASIL

I _

Máquinas operatrizes
Máquinas de escrever e 'calcular

,

Motores elétricos e Conjuntos para luz
Material' elétrico para instalações
Arados e Descascadores de arroz
Bom b a s, Valvulas de pe

, .

Serrás circulares, d� f ita,- para engenho, de atorar

Rebôlos de esmeril

11!l�=============-==----fI

,IIi molario l. �or�eiro i�
:11- -"'II
;,1 Jornais � Revist.3S I!í
III' Figurinos !II
�I .,
III Ao GEN C I A : III'Rua IS de N�vembro N. 341

'III1I1 BANCA.: (J'I!DtO ao Correio) •
� ._��1����!..':.':_�,__!
"

, n;b@lem -191ijj a_i fêb�� wu�frll. c_o_m�� a !
mãlitri� rná'!_ita,. se,;'áE" tremedeif6"s e "i"

, inte'rmile'lf��.
�::!::::::=:r::!�=====�,�:::::::!:::::� 'I

P.oanad'a >Minancora
f'11 a �omada idea
CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de

Valvulas- para vapôr e ar, Manométrol e Gachetas •

Material de transmissão

'Aparelhos de sólda á acetileno e á eletricidade
Material de soldagem f •

._

Ferramentas Oleos e Graxas

" .

COMERCIO

.r.:

HOEPCKE s. A.
INDUST,:RI'A

Matriz: FLORIANOPOLIS - FiHaes: BLUMENAU. JOINVILLE" CRU
ZEIRO, LAGUNA, S. FR&NCISCO DO SUL-Mostruario em TUBARÃO. I . '

1.0 Premio: 7986

animais.
NUNCA EXISTIU

IGUAL \

'A Farmácia Cruz,
de Avaré, (S.PauIQ)

,

curou com a cMI
NANCORA- ülce'
ras que nem' o 9Í4

"

,
,. .'" � 'cónàegüiu' cÚi'ar;

Doa. Carolina' Palhares, de J,ö,invill<>, .curou com
UMA 56 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

i'" clinicas par�icú,Iares. '

ÃVISO iMPORTANTE: �'A verdadeira cpomada
Minaucpra. nunca existiu a não. ser em suas �'

latinhas origlnais com o emblema simbölico acima.
Recusem imitações! Exijam a ve.rdadeira -MINAN. '1

CORA em sua latinha original." _.:, -r
REPAREM BEM AO COMPRAR!

.. �. �. ,

4.0 Premio: 1956

.,
--

4 o premio 956 Um imovel no valor de

3.0 premio=;&6Cr. $10000,00

. - ,

E' um produto dos Laboratoríos «MINANCORA
de

'

JOINVILLE ,

Cedro

GR-ANDE EM'PREZA AMERICANOPOLIS
Séde em SÃO .�.AULO Diretor _ Prcp: ietario Agencia no Rio de JaneiroRua Senador Feijó n. 205.' Rua Ramalho Ortigão n 9 .

- 8.0 -andar Dr. Afonso de O Santos 20. ;>ndHr -J(c:::IIIr::::IDCX-olClCCXCXc::xc::xa::::o:-:xx:::x:::xpoc::xc::JI::::::r�Adolf HermanD Schultze Fundada em 1921 ,Carta Patente No. 32 O C R I U
F A B R I C A DEM O V E I S Resultado do sorteio realisado no dia 27 d� Março. de 1943 � a s a e a IJ R

I o Premio· 7118 PLANO MAGN� mensal!dade Cr,5,OO O Támaras, Ameixas, Passas naco OEspecialidades em bancosescolares.·· Numerações premiadas:
O e estrangeiras...Artigos p. palcoa J- N.os 10. premio 238Um imovel no valer de
O

.Rua Rio Branco, 964 Jar aguá 3.0 premio -986Cr.$loo.ooo,oo' Passas marca "Cilochita" "0 O'.1.0 Premio: 1'177. O O2.0 p;emi� 277 U� imovêlno valor de O
.

Proprietario: JOSÉ ALBUS O3.0 premio 986 l;r $20.000,00 "CXC,;l:c:;.flCllCX::U:::lICXCXIOlOOC:XCXX:::::lIJOC::XC::XCXc:r)C

5.0 premio 326 (movei no valor de

3.0 premio 986 er. $5000,00
5.0 Premio: 7316 Centena 238 Cr.$loo.oo. Centl'na232Cr.$ 50,00

Uni.dade fi isenção da mensalid. de abril'0 sorteio do mês de abril realizar-se-á no dia 24

�omBrGial Ltna.
Rua Marecbal Deodoro, 110

Em frente a Pref Municipal Jaraguá
Advocacia e Contabilidade

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na

Faranacia Nova

Canela
de ROBERTO M HORST

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

Rua Marecha Deodoro, 30 Jaraguä
ii

: ,\ ,h <���pra ....se Cedro. e Canela Dr. Waldemiro Mazurechen
em tórasepranchas.Paga ....se belD.

-

r .

«lndústrm. '�:dti� �Gal a u' o
r ,

I�m- o s.
Medico

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S Catarina N

IICorreio'.' r' Social

A' Coqrdenação da Mobilização 'Economica acaba de determinar o imediato. tabelamento dos produ..

tos faranaceuticos. Entra assim a momentosa questão do ·comércio de drogas' em' sua fase definitiva

com a fixação· dos justos· preços pelos quais deverão ser vendidos. os remedios em todo o �B"asil.
�.

Edição de hoje:
'6 paginas aORR:EIO�".DO· P0\70

/

Aparecw por ooüa d� 1875, com o titulo de -London
Daily Universal Register», .

IMo pouca gente sabe ou apenas ovviu dizer. Chegou ao

seu maios apogeu com Joao T. Delane, um dos maiores jorna
listas inglfses até hoie,

The Times representa sobretudo os interesses do alto comer-
cio e da alta finança. .

Escrever no Times equivale a uma consaqroçã»
Ser elogiada por ele, - tombem,
Aliáz 1:8 personalidades por ele destacadas - nas artes,

nas finanças na politica _. ja o são na Inglate1'ra ou no mun-

I da.
.

Parte de u-ma empresa riquissima âispensa favores des,�es

I
em geral feitos para reclame. .

E' di balde que a mediocridade ronâa-ihe as pontas, sem

coraqem para bcter

I
A sua autoridade a sua fa.ma e a sua correção de lingua-

I
gem são em todo o mundo citadas e chege.-se. a tomar o termo
como sinonimo de jornal.

E' claro que nem todos os jornais podem ser o Times .....
, Em toda parte existem grandes e pequenos jornais.
Os quê conseguem boa situação prestigio I e recursos propries e

o� que. ivem com esforço animados quasi sempre por um ideal

patriotieo, mas âe podas e cotunas abe'rtas ao elogio á reclame

pare•. terem existencia.
Tem que ser assim. E se não fosse, hoje então, o que se

'ria do cabotindsmo !

----------------------------------

--------I
ANIVERSARIOS i = Acha se entre nós , pro-

_

.

II C� dente de joinvile , o dis-
Fez anos dia 30 do mes tinto cavalheiro sr. Nelson

findo o sr: Luiz G Airoso de Miranda Coutinho, ati
professor estadoaJ em Rio vo representante comercial,
do Serro

-

com escritório Oi quela ci-
- Dia 31 completou mais dade

um aniversarie o 'sr. Guilher -Seguiu hontern para Cu
me Schwanke empregado i I iiiba, acompanhado de sua

no comercio,
.

exma esposa, o sr. Reinai-
- Dia 10. de abril fez do � au, que vai aquela ca

anos o sr, Bertoldo Schnei- pital, em visita aos seus

der. filhos.
- Tambem dia 10.' ani- --Encanta-se em jaraguä,

I versariou o sr Gabriel Za- 'I a serviço da Empreza <Li
I cko, habil tipografo. der. Construtora Ltda. o
- Dia 3 completaram mais II sr. [osephlno de Souza F,.r

um natalicio as meninas reira, com escritório á rua

\_Valtrudes e Maria,

diletas].
Duque de Caxias. em Jcín

filhas do sr. Manoel F. da ville,
Costa, comerciante em Ba- ,

nanaI. BEBÊ
I -Acha se em festa n lar

I do casal farmaceutico Leo
. poldo Xavier (:, de sua es

II
R grtSSo� terça !wa de

posa Mery Haf ermann Xá

'I
auto a ,F�ollanoplihs � sr vier com a chegada de sua

d> Elpidio Bai bOS8, digno primogênita que na pia ba-.

Apenas �om ee, $ S,OO ou �r.lO,OO ! dl�(:d(ir do o parlamento tismal tomará o nome de

mensais, oferecemos o mais per..
de E duc ção .

.. M riarn.
r

= Em �Ufl companhIa re- Y.

feito pla!!o de cooperativismodo I grfssaram tömbdn (s srs.

Pais. :,' Luiz Til ndadt> r Joãà_ dos EMFERMA

Is I A
-

.

d
- Encontra se,graV( mente

Adquira ainda h(1j' um titulo "LIDER" an. os rtau In�Pt..l�'tS o
ehferm..l "colhida a um

1 ... . enSinO, quI' aquI eshv('am
uma semana, dirigindo os quarto do hospital São Ja
trabalhos da reunião pt d,,-

sé a sra. Apolonia Mosf'r

gogka com o prof�ssorado Tornelin, esposa do sr. An

do mun;ciph.· tonio Tom('lin e progeni
-Esteve entre nos, a pas tora do sr. Honorato To

E Saltará da Cama DIsposto para Tudo s�io, sr, Herciiio Fernan mdin di,doí deste jornal.
des. fiel da Estação feiro
viá' ia d M"frll.

- Passou por Jaraguá,
C0m destino a Joinvile osr.

João Mendes que,cam apoi
o do Dl piH lamento.de Edu·
cação, percorre o Estado,

I hzendo cúnfe�tncids,
-De: pa�sag,. m por nossa

cidade, estt ve nesl" i eda
çã , em visita, o ,r. Adol ,--.,-------...
fo Silveira, do alIO comer· Assznataras tio
cio p ,uJisla CORREIO DO POVO

- P3SS0�. por Jaraguá" Anual: Cr, $ 20,00
eom desll�� a Blu'!1enau. I Pauamento adiantado
para onde fOI remOVido rf- �'

centementr, o sr. Drausio "Finalmente
Cunha. inspetor do ensino, I·

.

d Tacompanhado de sua exma Ivrel-me e uma osse

esposa fl filho�. rebelde e violenta'"

Ano XXIV Jaraguá Sab3do, 3 de -Abril de 1943
.. \

«rn« Times�'
i .168

Mal. 84 Te leíone numero 6Deodoro,

Bicicletas Fazendas
RADiOSPneus, CalDaras, Peças, Aces..

sonos .. OFICINA MECANICA

casemiras .. Brios - Capas de
Gabardine para bomens, se
nboras e es�olares. .. Ternos

Material eletrico Bm geral IIPf)ifcoll
"Cruzeiro"

Preços baratissimos

EDITAL
de Citação

EDITAL
de Cítaçlo

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo o Doutor A ry Pereireira Oliveira, Juiz de Direito da co

marca de jaragua, Estado de Santa Catarina, Brasil. na forma
da lei, etc. •

,'. Faz Saber aos que o presente edital, com o prazo de
trinta (30) dias virem ou dele conhecimento tiverem ou interes
sar possa, que, estando se procedendo ao inventario dos bens
deixados por falecimento de LUIZ BI ANCHINI. e tendo sido
feita a declaração de herdeiros do finado, no qual consta MARl.c\ ;

�IACHINI, casada com WALTER BROSOSKY, como ausente,:
cita e chama-a a comparecer ou fazer-se representar dentro do!
prazo de trinta di as, para falar aos terrn. s de dito inventario, I

I sob pena de revelia. E para que chegue a noticia ao conheci-
mento de todos, se passou o presente edital que será afixado I

I no lugar de costume e publicado�io jornal -Correío do povo»,desta cidade. Dado e passado nesta cidade de jaraguã, aos vín
te e cinco dias do mez de março do ano de mil novecentos e

qnarenta e tres, - Eu Ney Franco. escrivão o subscrevi, (ass i- !
I nado) Ary Perreira Oliveira � Juiz de Direito· da

comarca'lEstá corf, rme o original. do que dou fé. .

ja'raguà, 25 de março de 1943,
O escrivão - Ney franco

ELIX IH 914
A sífilis ataca todo 0-

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

OSS09, Re'Jmiltismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir914
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um lícôr,
Aprovado como auxiliar no
tratamento da Sífilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N, S. P. sob o n.

26, de 1916

-

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

DR. SADALLA AMIN
Consultas Em Joinville a partir de 22 de Março

FRACOS E AN�MICOS I

Tom.m.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

..,,.....co... _:
f.....
Re.fri.clo.
Bronquite.
E.crofulo.e
Convilescençls

VINHO CREOSOTADO

1$ !

É UM GERADOR DE SAÚDE.

�asemill'a ebrim # Blusas de

gabardine, �ouro e s�da, etc.

Precos nunca vis�os
•

GIL VAZ

Empreza'Lioer'C fin8trutoraLtoa.
IIF

Matriz: RUA SÃO BENTO, 45

4 o ando Caixa postal 938

fone 3-3255 - S Ã O PAU L O

Agente Os dia. correm

para
•
•

ve!ozes, os anos

passam,mas os ti ..

tulo. . "Líder'" fi..

[arsguá
Hansa
Bananal
[oinvile
C'lI'P,pO Alt gre
São Fr "cisco
p, rati:

cam para assegu ..

rar os dias ín�er..

tos de amanbã •.•
VIAJANTESloséphino de Sou

za Ferreira.

O Doutor Ary Pereir� de Oliv'eir!?, Juiz de direito da co·

marca d� Jaraguá, Estado de Santa Cetarina, Brasil. na forma
da lei, etc ,

_.
faz. Saber HOS que o pH·sente edital com o prazo de trinta

Idias virem, dele noticia tiverem ou intérressar possa, que estan·
do se plOcedendo ao inventário dos bens deixados por falecimen
to de dona fiLIPINA HUEBEL. e tendo sido feita a 'tIeclaração I
de herdeiros, da finada, nos quais constam ALICE SORGEFREI, Icasada com José SOROEFREI, CARLOTA L '\TZ, casada corri
,MAX LATZ, ARNALuO SCHWND, BEAT�IZ HUEBEM, AU

I----------- UUSTO HUEBEl, e MARIA HELENA HUEB'EL, como ausen·

te�, cita e chama-os a comparecer ou -fazer·se represenlclr neste

JUIZO, dentro do prazo de trinta dia�, para falar m aos [E'rmos'

�e. dito i ventuio. sob pena de revelia. E para que chegue a no· 1

tlCI� a� conh�c,metlto je todos. se passou o plesente edi! ,I que I
sera afixado as portas do forum. no lugar. de codume. e publi· .

cad) pelo jornal .Correio do Povo. e Diário Oficial do Estado» I
d� flori�.nopoli.s. Dado e passado nesta cidade ,de Jaraguá. aos

I
AlUDE CHIMADOS A

vmte e CinCO ,dIas do mez de março de mil novecentos e

quaren'l
QUALQUER HfiRA'

Ita � .trez. Eu. Ney franco. escrivão o SL dscrevi. (as'inado) Ary
Perelraa Oliveira - Juiz dt Direito da comarca. Está conforme' Rua Preso E,· Pessoa, 206
o original. do que dou fé. IJaraguá. 25 de março de 1943.' ,�-----------:.

.0 escrivão - Ney Franco

Instituto Rocha Lou!'es
ExclúiWamente para molestia, de olhos, ouvidos,.

naris e garganta.
Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

sua especialidade.
RichUn. .Rua do Principe, Fonp, 334. jOINVIL L E

Dê-lhos des
de pequenos,
para que os

seus dentes
(,resçam lindos
e sãos; e euando
grandes lho
ngradecerão. F..__"
Limpa, re-

I fresca a dá
esplendor.

SOCIEDADE MERCANTIL
BRASILEIRA'1�"LTDA.

Rua Amo''', 427 .:�;'SãO E.aUlo
•

'

0[' -:-' ,;>f_"

PROCURA ·oJ.El'\DEDOR em ferro, diapas,
etc bem reláciôil'à,do no ramo. cóm encan:ldo�e�;J
fL nilt-iros, de PiOpostas detalhadas 30 ender��{) �

acima.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGáOO

Dr. Alvaro
Batalha
Mf:DICO Seu fígado deve produzir diaria

mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não

são.digeridos e apodrecem. Os gases
incham o est&rnago.Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo é

amargo e a vida é um martírio.
Uma simpies evacuação não toca

rá a causa.Nestecaso,asPílulasC,rter
são extraordinariamente eficazes,Fa
zem correr esse litro de bilis e você
sente-se disposto para tudo. São sua
ves e, contudo, especialmente indi
cadas para fazer a bilis correr livre
mente, Peça as Pílulas Cartel'. Não
aceite outro produto ..Preço: Cr. $ 3,00

ClRURGIA, PARTOS, MO
LESTlAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS

DOENÇAS INTERNAS E
TROPICAIS-DOENÇAS DA
PELE - TRABALHA DIA·
R ÀMENTE 1'\0 HOSPITAL

SÃO JOSÉ

AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESFRIADOS

* .,

TOSS sO PODE FAlElltM

Ana Klein NeckeI, pro
genitora de

'PEDRO NECKEL

Petrolina Minancora
o Tonico capilar por excdencia.

De5tina se a m::tnter uma higiene pedeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.

Evita a QUÉDA DOS CABELOS c àes

troi a casp i,' por mais r�belde' que seja. Eum
remdio soberano Cl ntrJ tcda e qualquér.
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

Agradecimento Um valioso atestado söbre OI tleltGt
do. Xarope Toss

Não há melhor comprovação da eft·
cácia de um medicamento, do que ai

próprias opiniões dos que já o lIsarUIIl.

E aRsim �ómo a declaração acima, do
S,'. C. C. M., do Rio, são inúmeros os

altstuu:'s sôhre a aç"!> poderosa do
Xarope Toss no tratamento clus 'osses,

falecido a 25 do e( rren gripes, "esfriados, bronquitlls e cuqu,:".
ehe, pois o Xarope Toss é compostu ,je

de, em Joinville. e 'se' elementos de ação conjunta súhre a.

'vills resp'!ratorias .

PulbJdo no eemiterio mu· o Xarope Toss não contém narcóiico,.
nem tem contra-indicação. PMe se" "".'

nicipal desta cidade, vêm, do com sp.gur'ança UOI' adulto� e cri"n\'''s,

t
.

d
Com seus elementos per[eilamente do·

por es enleIO, agra eeer sados e escrupulosamente munipul"dos,

t j
° Xarope Toss atúa sôbre li flora lilie,.'!·

a o as as pessoas que biana, por sua ação antisséptica. Elimina

h
as toxinas, com seus efeitos oos iotesti·

iicompan aram o enterro nos e nos rius. Regulaacirculaçãosan·

d f'
guinea. pela branda !lç50 tôoica söbre

e seu qcerido Ilho, 1s o coração. Age sÔbre o mecanismo ,Ia
los8e, como calmante e sedativo e for·

que enviaram eondolen· laleêe 'as mucosas da traquéia e dCNJ
bl'ônqiiios, Seu sabor é agradável.

cias, bem como ô todos Combata snas tosaes, gripes e reslrla·
.

't d t
dos com o Xarope TosI, Adquira boje

que o VISI aram uran e lIIIl vidro e delenda lua laúde, logo aOI

'I f'd d primeiros sintomas deitai afecções dat

I
a sua onga I: n erm I

.
a e i vias respiratorlas com a ação segurà

J '31 3'
.

43' .eate medicam.." .rtcu. Vidro:· 5$500.
! aragua. - - .

Em todas as Farmacias, DrogJrias e Perfum.arias
Produtos do LABORATORlOS MINANCORA

':;'
Joinville.

o SABÃO

Virgem
da CIA,. \V'fTZE'L "'I'N atJS·�R.I:A��,:;_:. 'Je í�\l,.,l;:.e '. ., (M�ca;, rea-i$.-tuA�}.

RECOMENDA SE'TANT"Y'PARA R"';UPA flN.A COMO PÁRA, R·OURÁ COMUM

,'5t'6Ã��1i?�(A,'
..;'<.� • til

; -Esp E-(,IAUDAO�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


