
�r---------------------------------------------�--------------��====__.w���------------------------�._-
- IUUUUQ

Aoo XXIV .... Jaraguá .. .. Sábado, 10 de Abril de 1943' S. catarina .... N. 1.16'

"
.. ��.

Transccrre no proximo di,. 19 .10 corrente, a d1t!l natalicia do Presidente Getulio Vargas. Precessa-se em todo o paizurn movimento pat.f"iotieo..,,·afim de q�e �e'
jam transmitidos ao grande Brasileiro, maior número possível-de telegr,amas de, felicitações. Estão empenhados nesse movimento, interventorec federais, prefeitos,

..assoctaçoes
de classe e culturais. De acordo com-recente decreto-Ie federal, o produto das taxas desses tel-gramas 'reverterá em beneficio do Fundo l"acional de Ensino Rl;Jm3rtO

A solidariedade não é uma qualidade dos
humanos, porque entre os irracionais tambem ela
se manifestá e chega a extremos de abnegação e

sacrificío, Entretanto, muitas vezes, de tais extre
mos não são capazes os humanos!

As sociedades subsistem mercê desse vinculo
.
invisivel que se eterr.isa de pais e filhos, - rnis
teriosa cadeia de união que a todos alcança, dan
do a' cada um certeza e esperança nos destinos
comuns,,

..
'

'A solidariedade é auxilio, - que alenta, -

.estimulo, - que, irmana; Nega-Ia é retrogradar á
animalidade dos homens primítivos e cabeludos;

Essa prova de solídario interesse em bem do
proximo, que se manifesta conforme um principio
cristão, e propria dos espíritos. bem formados,
distanciados de outros que não o são e mal sen
tem a vida nos seus aspétos -reais, mas se forram
de egoismo, vegetando em um mundo restrito,
onde apenas têm relevo os seus propries interes
ses.

Desses espiritos, bastardos da sociedade,
emparedados na inconciencia do valor próprio -

como eram os homens da caverna - ainda exis
tem em toda a parte. Castrados para as subtile.
sas quintessenciadas do bem, se não debruçam
sobre o panorama social para verem a coletivida
de, mas apenas o Eu + animal, o Eu -convenien
eia, o Eu =egoisrno em todas as formas e ta
manhoso

Souberam' do torpedeamento do ((AFONSO
PENA"?

Viram como agiu. o comandante do submari
no para com as pobres vitimas?
Os jornais noticiaram: - animal, interessei

ro, egoista.
Os' piratas do Eixo, em desespero como javalis

acuados, continuam dando caça á navegação pa
cifica e não contentes em torpedear navios des
armados. ainda deles se aproximam pa�a, num

requinte de tarados,negando todas asbelezas da RiOI� (A N.) _ O mi- bre missão' de defenderlde destaquee da mais al- signação 'para os'po�tossolidariedade humana, lançarem essa negcção re uistro Salgado Filho, titu com denodo o que é nosso ta confiança, os oficiais da de combate. Esse tenente
duzida a afronta sobre a angustia trágica dos que lar da Aeronautica, reuniu na mais estreita colabora- .FAB» queixam- se de per Gaspaldoni - termina o

sucumbem afogados ou devorados pelos tubarões. hoje de manhã em seu ga ção com as dernaís forças manecerem no Rio por ministro - e isso deve ser

No cenário sem luz, infinito de mar e ceu, binete os representantes da armadas do J;>ais O mini�-! muito temp? e continuada grato a?s sen�ores, é filho

sacudido pelas detonações e pelos gritos, a ora. imprensa para uma ,pales-,
tro declara ainda que seja

I
mente solicitam a sua de de um jornalista.s

tra e começou dizendo sa acentuado que se temos
ção - sim, porque reputamos - uma oração de ber que os principies tati-· gent� de que _nJs devemos Na-o sera' ma.-s oh.et1-ato�a adesespero mas de amor patrio - foi a d'aquela cos mandavam guardar re·1 envaidecer, nao deveremos ....... a.

mulher brasileira ante a proposta de eer salva pa- serva do qu� ia dizer, e�-I esquece� o ap�relhamento mistura de -farinhas para o
ra ficar prisioneira:. tretanto senha que a opi e material. devido ao es-

_

_ "Viva O Brasil! Antes morrer pela patria, nião publica rejubilar se ia forço herculeo dos nossos fabriCO do pão
com o caso presente. fa grandes amigos norte ame Visitara'desgraçados'! .•. "

zendo portanto a revelaçãr. ricanos, dos. quais vem de- R' A tl d di d dI
" v 10. - par Ir o Ia e poucos meses, segun o

B
�

_IO comandante do submarino só sa varra mu- sem aguardar o tempo ne pendendo a sorte da hu Iode maio. as padarias I' fomos íntormacosz estarão O rasl O pre..Iheres e crianças, para leva-Ias prisioneiras!�... cessarío. Diz então o mi-] manidade. foi a previsão e as manufaturas de ge- funcionando em todo o -"--te d Pa�

Por onde andas solidariedade, varrida das pa- nistro que: precisamente no
I
nitida dos grandes solda neros alimenticios poderão I país pequenas distilarias s.� O t#

t
.

d
-

"I' _. tos d lo tocai onde foram .selvagem dos generais Marshall e usar, livremente, a farinha para a produção do alcool ra".a.-nas on e a crvuizaçao creara rnonurnen e gro- e barbaramente torpedea-IArnOld e acarinhosa aten pura, pois que terminará lda mandioca. .-ria imperecivel! .dos e afu'ndados os navios
I
ção do embaixatklr Gaffe- no proximo dia 30 o pra Fala se, aliás, tambem, Rio. - Comunicam deNio ha duvida. A historia de após·guerra ha cAf0!1S0 Pena, e «Baepen ry que Qão nos deixaram zo ·de ·vigencia da mistura que'varios industriaisestão Assunção que no firn do

de encontrar um "tipo" para classificar esse di- e metralhados �os seus i ser apanhados despreveni- obrigatoria de farinhas no estudaodo a utilização da' corr.ente mês, o presidente
monstro - que de humano apenas tem a forma. tripulantes r. passageiros, I dos. de b.raços desguarne- fabrico do pãö. Assim, mandioca para a extração

I paraguaio, general Morin·foi hontem bombardeado e t eidos O ·Sr. Salgado Filho com a dispensa da por de um gás, ao qual já de go, visitará oficialmente ()
afundado um submarino I ignora se ha sobreviventes ce.lJtagem da mandioca que ram o nome de -·Potelgás.. Brasil.
inimigo. Na fóz do rio Real i do submarino afundado Os lhes era imposta, surgiu
não mais se observa o destroços vieram á tor.a, um problema referente aos·
submarino cr�el. mas so' inclusive tres salvavidas· plantado�es e indu�triais NervoslS-IDO na 'Itala·-.brenadam os destroços do O submersivel emergia pa desta ultima, os quaIs, co _

submersivel. O afundamen ra atacar um navio car- mo é sa!>ido, empregaram
to occorreu ás 10,50 minu gueiro e quando a sua na preparação de suas·usi .

Prisioneiros itali�nostos, por um avião bom torre foi avistada, o avião nas elevadas somas En' ,.
bardelro medio tripUlado da ftF A B. lançou sobre tretanto, podemos adiantar Lond rra, 30 (R) - O to velam qu.e,;� intenso o ner-
pelo tenente Ivo Gaspal· ele quatro bombas, fazen que o orgão competente da aI de prisioneirps itdianos vosismo reJnante�. entre as
doni, compôndo-se a tri- do o explodir. administração, com a co mantidos em Itrritorio do autoridades e a populaçãopulação dos' sargentos An Responden�o á uma per laboração de iniciativas Império Britanico aso.endia da Italia em virtude da
g�lo e Souza e du�s pr� gunta dos jornalistas, o sr. particulares. está empenha· a 274.000, até a dois dias previsão de uma catastro'
ças. A -PAB. - diZ o 11"1 Salgado Filho informa que do na solução do caso, a 1- declarou o sr. Ja mes fe do eixo, na Tunisla..,_•. -'.
nlstro Salgado Filho. - a a .PAB- afundou até ago fim de ampara les e per- Origg. secretario da Quer principalmente depois de �

tacou com pleno eXlto no ra· sete submarinos inimi- mitir que tão prosperas a ra da 0,;1 Bretanha, na Ca se t�r anunciado o reinlcl<)
mesmo. local onde fomos gos e ac_rescentou que e!1l tiyidades não ,_ sofram os _mara dos Comuns. aas atividades, em grande
traiçoeiramente .atacados. na 0l!tros momentos' já foram efeitos da cesSação dos fa, I e$çala, dos Oitavo Exerc1 ..
sua ardua, fatigante e no acossados os submarinos vores que lhes tinham sido Zurique, 7 (R) - (nfor I tóißrttanico e Quinto Exer-

«Lameitre» e - Engran» ,mas concedidos por lei. Dentro mações aq u,i recebidas r�- cito Americano.
.

esses escaparam do nosso
setor. Perguntado sobre si PA I '5
a missão do Brigadeiro
Eduardo Gomes na Africa O arcebispo de No
tem algum significado es- va York, )fons. Fran :

pecial quanto cÍ participa- cis J. SpeIlman, ofere
!

ta. Ir a França ção da -PAß» na guerra, ce a medalha de pra
respondeu: eMas nós já ta que recebera de S.
estamos tendo participação S. o papa Pio XII ao
na guerra». Voltando ao a- casal Sullivan, quete I

fundamento do submarino ve cinco filhos heroi
diz que o mesmo verificou camente mortosem um
se· a onze graus e 25 mi sé combale naval do
nutos de latitude sul e 36 Pacific'), Os cinco ir
grau3 e 27 minutos de Ion· mãos serviam á sua

gitude oeste. Referiu-se em patria no mesmo cru
em seguida ás qualidades zador. O arcebispoJuntamente com ou· do tenente. Gaspaldoni, di SpeIlman esteve re

tras unidades de guer- zendo que é um oficial brio centemente em Roma
Ia o "Richelieu" ade·

. Ihante da segunda turma. onde realizou diver·
riU aos franceses que O entusiasmo de todos os sas importantes con
lutam contra a Atema I membros, da «FAB)} é real ferencias. foto da In·

,',

n a. Wo o fia· Jnter·! mente digno de menção. ter -"'-,·Am�.rical1la.<ii, Amwcara.) I Embora ocupando .postos:
�J

'
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. No.cairo O bri..

gadeiroEduar...
do Gomes"

Produção
de chapas de ferro em

S. Paulo

O presidente da Repu"
. blica recebeu o seguinte
telegrama:
-S. Paulo - O presi

dente da Federação das
Industrias, dr. Roberto Si
monsen, comunicou me ho
je o interesse que V. Excía

FAB
demonstrou .pelo andamen
to de nossa industria de
chapas de íerro. Agrade-'
cendo profundamente a V.

0.7.0 subÍDariDo inimi.o destruido pela avia"�o brasileira Excia. tenho a satisfação
., � de confirmar que estamos

entregando mensalmente
ao consumo industrial 100
toneladas de chapas fabri
cadas em nossa usina e
envidando esforços para
aumentar -essa produção de
200 a 250 toneladas men
sais dentro do prazo de ..
mezes. Como sempre ao

dispor de V. Excia. - An
tonio de Souza Noseheses

A emocionante
cer irnonia 'da con-;
decoração do

" XIX
grupo de bornbar i
deio " das- Forças
Aereas dos Estados

I

Unidos, cujos com

ponentes foram pre
miados pela bravu
ra e heroismo com

que participaram lem quasi toda as a �
ções aéreas,desen t
roladas na zorra do
Pacifico Sudoeste, I tdesde o começo das 4

"".

hostilidades Varias
pestes aviadores já
ostentam todas as

dondecoraçöes que
podem ser outorga
nas aos soldados

Cairo, 7 (U. p.) � O
Brigadeiro do Ar d�' avia
ção brasileira, Eduardo Go
rn-es acompanhado da ca
pitão Parreiras Horta. seu

assistente e que afundou o

primeiro submarino do ei
i xo na costa brasileira. ehe
# gou á esta capital hoje,
t via aerea. O Brigadeiro Go
� níes regressará em breve à
� sua patria, devendo antes
\

porem, conferenciar com
altos chefes militares alia
dos.

nore americanos

(Foto da Inter-
Americana). ! �.

/

Mais um glorioso feito da

Santiago. - Violento a

balo sismico se fez sintir
na região de Vam�nar até
Santiago. Varios edificios
foram distruidos. partieu
larmente em La Serens. (I
lapel, Combarla e OvalIe
A aldeia de Salamanca, ao
sul de lIIapel, foi destrui
da pelo terremoto-

Buenos Aires, 9 (R.) -
Calcula-se que o terremoto
de agora tive$se maior in�
tensidade qUe () ultimo
tremor de terra verificado
no Chile. Naquele mode
ram 25 lOt pessoas e os

prejuizos foram de 300 mi
Ihões de pesos.-.

Violenlo· abalo
sisDlico no Chile

VultuOlOI daoOl' em vat''' reelle.

o poderoso couraça
do 'Richelieu' da fro·
ta francesa, -no porto
de Nova York on,ie se
encontra pa'rl ser re·

parado afim de entrar
tm aç�o contra os Ha
lo gefmaaos.

DE CLNCO HEROLS�Para aju
dara liber-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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com antecede neta mínina de 15 días para eleger
a nova diretoria, .

I. § � Ern qualquer data, de e c ôrdo com o
Art. 1. - Com séce Da cidade de Jaraguá. paragre to segundo do art. 8 destes estatutos,muntctpto do mesmo nome, Estl d i de Santa Ca-

.

2. § _ A dlretorta devera re unír.se pelo me.
ta rtcs , no Salão Si.hn, de prnprte ds de de Henri nos uma V( Z ao rnr z ou quando convocada espeque Sohr, Ia

í

Iundada em i10 Óp marco de ]943, li cíalmente
• "SOCIEDADE ESPORTIVA GUARANY" pelos ErS, Art. 20, - Del todas as assembleias gera es €lfermini') M(_}< er, e çougue ír: ; liert Br e ithi upt, co sessões da dlretc rln de ve r ão ser redlgid- s atas
merciàrf ; Werner Be llcck, lavrador; . BdlOldt., e assinadas pur tudos CIS presentes.Doering, eomer cíarlr ; Car lus Me yer, industriar.i,; CAPITULO VIOscar Paiva, pedreir. ; Henrique Srhn. ctlmercl� I Das penalidades '

rrc : Leopoldo Vercb, p edr e ín ; Jos e Nunes, q,ue! Art, 21. _ Os eocio s stlvos que de sespe lte r em 116
jeirl; Hudolfo Walzkp, e çcugu. irr; -jolle ReIser,. ordens emuae das da Diretoria e espectalm- ntee çougueíro; Adolfo Sohn, bIHbeir(; Waldemar do capitão dI) quadro, poderão ser multados, ISUS
Doeriog, sapateiro; Max VercL, sapateiro e Edmun pensos ou e límíuaaos, conforme a gruvida de da
do Ftscher, pedreiro, todos brasíletos natos. Ialts ,

Art, 2 - A So cleda de ora Iunda da tem por Art. 22, _ Será eliminado todo o socto que pretim o desenvolvimento .íraíco de 8€US asso oíados medltamente pHjudicar os Interesses da socíe da.
peja pratica de esportes priDcjpaJm�_Dte o de f� de e aquele que s e atrazar no �IiX!IiJO tre s metebol e também promoverá 88 reumo es re ereatí- zes no psgameuto das mensalf dades.
V8S e dansante s, exchrsívameute para os seus CAPITULO VIIessoctados e convid�d08, , Disposiçõze çeraes

,Art. 3. - A exlstencta da sociedade é �or Art. 23,- Sã" consrdera das extranbas á so cre
tempo indeterminado e só poderá ser díssclvtda dade todas as pessus s não restdem -s no lugar de
quando bouver menos de onze socros 'ativos e

sua sé Ie e as tdi residentes que não .�{'j'im SI-
cinco, contribuintes.. , cios, ape z.s r de estarem €m condições O� o ser,

(;APITTTLO _TI
, Pare gre lo ÚlÍCO. - Para pessoas estrsnhas

Dos socios e da sua admsssão partictparem das' Iestlvtdndes suclaes, deverão es.

�rt. ..t_ -' O, 8ocio� d!viden se em duas CIl rar munidas de um convite especíat, r xpe dídotegortas . attves e contnbuíntes.
. pela direlúrill da soctedade.

.§ I, _..:.. Ativos serão 08 SOClOS que to�em Art. 24 - O, presentes estatutos foram ßjJro.como taes admitidos e Ji�enCi8d('8 pelo ?aplfão vades em essembleta geral r e allsada em 30 de
do quadro, depois de quites com li socle�8�e, março de 1943.
poderão tomar psrte n08 treinos e compenções Art. 25 _ Os presentes estatutos serão mc-
esportívas.

" . dítícados em assembleíau g e raes, n<;> tojo ou em-,

§ 2. - ContrIbuintes seräo os SOCIOS que parle quando se tornar necessário.
_forem como taes admitidos, concorrendo com 6 Art. 26, _ Nem os memb'ros da: diretoria nem

jo18 e mensalidade adeantddameut�, que �a(a esse
os associl1(10S respoLdern subsidiarismente pelasfim se�á eslipulada.

"

.. , . 'úbrigaçõt'S da 8ociedöde.
.Art. 5. - A sociedade admItIr a como SOCIOS Art. 27. - Em caso de extioção da sOCledll-!lUVOS exclusivamente br8s!le.iros, 1J0dend.o s�r de o patrimonio social será doado. a uma iostitu,icontribuintes pessoas sem du;1wção de naclODalt

ção de caridade 8 8er designada Da assembleIadade, religiãoou convicçõps ideoIL,gieas, salvo as
de extincäo da 8(.ciedE:lde (I patrimonio eerá d( a

restriçõesimpostas por �egis'açäo Vigente ou que do, fi uma iostituição de cIHidade a ser designavenha futuramente a vlg',rar. da Ira assembleia de extinçã('.Art. 6. - Menores dez'lito a,no� soment� po ,Art. 28. __ OI! casos não previstos nêßtes el.'tatudarão ser sociol'! ativús ou contrIbUIntes medIante
tl,S, serão sulucionadüs pela direto.ria, quando lheli':!eLça paterna.. . . fõr aféto, e pela assembleia gerld, nos d mais CIlArt.7 - O. SOCIO será' a?_mItIdo p:la direto
sos,ria da sociedade, que em reuDlao aprecIará a SQ8 JarsguB, 3Q dö março GP 194;),aceitação ou näo, não sendo a diretoria I..brigada O presidente: Htl'minio Mosel'8 eleglir o motivo em caso de rejeiçäo, 1. Secretario: Gert BreiihauptCAPITOLO III 2. Secretario: Wevner BallocleDes diretores e deveres des· socios

1, Tt'80ureíro : Ber�oldo Doering
- Art. 8. _:_ Os 8ocios contI;ibllites qui�e8 cpm 2 Sesc ureiro : Cárlos 1I1ayer8 socieda.de ,gozam o direito? d,� }r�\� frequen�ia Diretor Esportivo: 08car Paivade qualquer .reuniEío, btdle ou lestlVl'da'Qe :pr�m,o- GUl!rda Esporte: Henrique Sanftvi'da pela sociedade, 'podendo ,f��r.s.e açp,mpa, Ctlpitäo do Quadro: Leopoldo Verdtntüu-se de pe8�õas dir,etas de SUIl ',fa�-iliã·,,"-bem Reconheço verdadeirss as firma'lt supra. dJ�, "'. ,,' .como comparecer ás assembleias geJ'8IS, propõr, Erminio Moser, Gert Bl'eilhaupt, Berlt ldn Do('rlDg, ;....� _votar' e ser vota�o; excetuado OB sOciqB mEfIiores Carlos Mayer Oscflr Paivn, Henrique Sonb e de _....:_� _

de I8 anos.
"". .. Leopuld(J Ver�b, e Werner Bõ1I;f)c�, dg qUIf,�{)U fé. ����.'���,:�"1f1'L,'}2Z��ílZé:�,m�Z(l;ICl���;m���7R�7R�1: § 1. ,-. Os �Oc.IOS atIVOS, aIß.m, j �os ".dIre!t.os" .. ,Em tJrtit.; �sintÜ RubBc() da vNdãde. '

.�. _
,

End, Tel. :< ORO \l\AIA. �
dos socios contrIbUintes, gozam aJn{ja: Jl�:};p,�rtihs.:-· .'

JatB·guá, :1' de Xbrit de 1943'?R; Codigos : �
são lie ,fr:equt+ncia aos freipo!!. e"ccO_91P.e�i��� ell-"

JI'abtdiAo : Mario T�vlues da Cunha Mello � BORGES, RI BE;IRO, �portiva!l, podendo ser, esca-lad'Os para .tor'ifeJOB. �. A, B. C. 5.a t:d m
.

,§ 2. - Em qualquer caso, de aC�H5Í9 .
com li

� �'�diretoria,'poderá um Eócio requerer ul1úf· 'ass�m, BAN·G' ·0' IN'IJ'USTRIA E GOME'·'RG'· 1·0 � CAtXA POSTAL n. 34 i�bleia ,ge�aJ, devendo o requeri,m�N°,_ser.6ubsc�lto, -. ':
, , ;",.,., � Rua Manoel L. de Aridrade,14 �no minimo, por um terço dbo� sü�ros qu!tes .. � TELEfONE n, 155 =

' Art. 9. - Tem por G flgaçao cava SOClOS
�

�contribuinte observar rigorosamente os presen�es

DE SANTA G fARINA S A �

O m·:m;
est(ltutos, ele·var o prestigio d'\ söc:iedadp, tem .por

'

-

A,"'" I)' I.�" "..._ �i'tn· ÇnS
"

.

ala �.obr.igação o socio 8tiV(l alem dfJ� deveres aCIma,

_

u= ,. -..IV I� .

::;réspeitaf as ordens do CApitão do qu.ad�o. ;om
:mCAPITULO IV CAPITAL SUBSCRITO' E REAUiADO 6,000:000,00 � SE TAÇO-ES �.., ..., ,m REPRE N .�Da administràção da Socifd.àde' .'

-', Agencia' ': J'A�J'GUA' � DESPACHOSí fERROVIARIOS E MARITIMOS REDESPACHOS �Art. lO, ,...-,; A 'administração' da 'SOciedade se-
� B A R QUE S �,rá' con.fiado li ,uma diretol Í1 eleita anualmep,ta em Rua Cei. fmilio JOlirdaß,115 - Caixa, 10 - End. Telegr. INCO � E M -

., . I,dats previamete fixada e comoor.se á dos seguin
M A T R I Z: I T A J A 1 � SA-O FRANCSCG DO SUL Estado de Sta Catarina, Brdsil �tes lJ'leIIibros:' presidente; primeiro e 'segundo se

]Zl,". .,�cr�I;ª,ri06. prhpf;lir,o e, seguntio te�oureiros e dirE tor Filiais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis Join.vile, Lages ��1Zl1Zl�1Zl�����:I'Zl�am��,�����Wi'�7PZZ�.:l>.�]Zl��tlsportiv.o;' guarda. esporl:e e ca. pItão do qua-dro,.. e �íç do Su.l; Agencias, -ern ,: Jara�u.á, Caça.dor. ,S:recium�, La .. ,

e d á b rt gU'na, 'CruzeIro, Mafra, PerdIzes, RIO do PeIxe
..
Sao Fran�lsco_ eParagraf(j uni�o: '- presl ente ser su 8 1 Ul-

Tubarão' Porto União' S�bb,Agencia'S em : indalal Hamonta, .�aodo em seus ·impêdimentos pel!) 1. secretáriq. Joaquim' e Tijucas; ESCI'itOI'ios ,e�t'�. :Ccncórdia, Gaspar, TalO e'Art. 11. - Não Poderão ser membros da diretoria Urussanga; Em i��stataçâo" Canomha,s., Orleans, Salto Grande,
nem sacios ativos, extra ngelros. '

'

, Rio Negrinho e Ararar.guá _,

Art" 12, _;_, Á, diretoria da sociedade, de 'acõd() com. 'Faz·· todas' as_:oper;3çoe;s ; bancaIÍas no,' PdizJ.
os presente-� :estalutös'; cLmpeh-: a) orgàiliz8;r .tor co'mo cobranç�s, des�ontos e· caução de tit�ios de t x
:neios esportivö$, festividades e diverE,ões hClt,BB portação e ,0uÚas ,operações de credite';· passes parade q'uaiquei éspécip; b) autorizar 813 despezas· da as ptinc;ipais praças do paiz, medi ,nte taxa� modica'�"

80Ciei�t�ei3 .
..::. 'A'O presidente compete: represen ABÓNA EM C/COERENTES OS SEGUiNTES JUR03

tal' judicial, extrá' e oficialmente a sociedade quan- A disposição, sem 'aviso,' com retirada-s .livres, ',.',
do h(Juver'necess4d�de'; sende-Ihe outorgados pa para quaisquer; importànçi'a.!l'

I
2 %

ra tanto plenos, e ilimitados. poderes, inclvslv� o Com aviso previo (retiradas diarias até 1.000,00) 3 %

de constituir procurador; presidir as assembleIas De'po�itos Populal es Limitados (a!é_,l0 milcm i·

-geraes e reuniões d!l'dlrtltoli,,; cGntrolllr as contas :úiro�) deoosilos iniciais a partir de 20 °
� em cODjunto c·cm o' tesoureiro assinai cheques

.

sub sfquenles a, partir de 5,00
� lazer tríiD�aç'õeb Ullanceira�; em casus �xce'p Prazo fixo de 6 meses
eiomiÍs, convocar âssembleili geral ('xtraordlDarla. Prazo fixo de 1 ano.,

Art. 14 - Ao secretnlo compete: redigir 88 03 juros" são prgoB ou capitalizados semestralmenté
flt.as de todds aR sesEões e 8ssembleiap, tendo a

A economia é a basE.' da prosper idadefjeu cargo toda a correspondencia. a qual assina-
tá; selar pelo arquivament.o de todos os daumen
t08 da sociedhde. ,

,

Art, 15. -'- Ao tesoureir(l compet{': e�criturar
:B receita e despefls da sociedade promuver a co

brança de joias e mensalid.ade.8 e quai�quer outras
liquidar, !isadas pelo pre.sldente, as contas. apre�
"eDtada�' a8sinar em cODJunlo com o PreSidente,
cheques,' etc. , conlorme menciono o artigo 13.

Art. 16J - Ao cBpitäu do quadro cQmpet€; fi)
,_ a OI ganizaçäo do quadro esportivo e est'alaçäo
de seus co'mpunentes: b) - dirigir o quadro es

pllrtivo durante a'! -competições e treinos.
Art. 17, - Ao guarda filsporte oompete: 8) - Rua Dr.

:telar pela bÕ:l cOßservaçl1o de todo o material
esportivo dá socied8de, guardando.o, bem como

b) - cuidar p�ili conservüçäo da praça de espor- MANTEM OS SEQUINTES CURSOS:les,
.'

I Primar/o, Pré-ginasial, ComerCiaI, MusicaArt. 18. - Aos 20. secretario e 20. tes(.urel e Preparatorios· em gera/s.f(', compete sub'stituir 08 ·respctivos titu)arfl8 em .Tcdós as materias do curso �ão ministradas por,,"IH/.U8 impedimeDtos.
um corpo :Ie plüftssor'es de 'nconhecido valor.

,

-,-

,

. ,CAPITULO' �
.
.. A secretaria do Instituto 'atende diaria�DiJs assembleias, geraes e ses�oes. da dITetOrla.. mente�,das 14 ás 17 _h Qr�s.

'

� "

:,
_

Arl, ,19. - Oi; ti cas J( VDn ee 40 _8DU8hJIP_.n",,._.,-",!, -'_,: , ,. ',�-' �,_ ...
'

'

t� em'. deta mtliJel rnUC&d8�_'peJa, diretoria \3
.

ACEITA ALUNOS DO IN1;,ERIOR.-:;-.-,
., '1.:-- • I

Compramos de diversas qualidades
Trator com a

,

Direção: Professora Normalisla Maria Jo�é G�dDY soe. IGUASSU' LTOA.
Mur i C i n. 1022 Fone 1-6-7-3 RIB. MOLHA - :' JARAGUÀ
,CURITIBA - Paraná

ESTATUTOS DA SOCIEDADE ESPORTIVA 6UARANYJ
Fundada em lO de março de 1\943

CA'PI7ULO I
-Da Sociedade e seus fins

r .� •

4,0/0
5 0/O
6 O/o

Deposite 'as suas economias no

Banco Industria e Comercio de,SanÍ3 CataJÍna SIA
H O R A R 10: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Söbados: DaS, 9 ás 1100,

Instituto Maria José

Sabado.
' lOde Abril de ! 943

Máquinas operatrízes
MáquíD�,S de esceevee e calcular

Motores elétríços e Contuntos para luz

'M�ierial elétrico para instalaçõeS!
Arados e Descascadores de a,rroz

Bom b a s, Valvulas de ,pe
Serras circulares, de f ira, para engenbo, de atorar

Rebôlos de esmeril

Valvulas para vapôr e ar, Manometros e Gachetas
'. _. -

Mater�al de transmlssao

Aparelhos de sólda á. acetileno' e á eletricidade
Materi.al de soldagem

Ferramentas Oleos e Graxas

CARLOS s. A.
COMERCIO E INDUSTRIA

M, triz: FLORIANOPOLIS - Filiiles,: BLUMENAU. JOINVILLE, Cf�U,
ZEIRO, LAGUNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostruario em TUBARAO

INDUSTRIA DE�C:' LÇ�DOS
GOSCH IRM�OS S. A..

'JL\RL\GUL\ - fL\NTL\ CL\TL\RINL<

Ma�eira em tóros
Assinataras do
CORREIO DO POVO
Anual: ,Cr, $ 20,00
Pagamento adigntado

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO,

Alugam-se
divers". pre'ios BO qu�dro urbano
da cidade..

.

InforPl"�s.�es �om a firm�""
.

Engenho Rau LImitada
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



olle ipico de Jaraguá"reaUzou mais uma interessante tarde turfistica
d o O e r ro t.a d a a s e I e ção PELA A. A. BRAS I L

ASSEMBLEIA GERAL TESOURARIA

a rge n tin a EXTRAORDINARIA
Na assembleia geral

extraordlnarte, realizada
segunda feira ultime to.
ram eleitos, pare preen
chímetu dos cargo vagos
os snrs. Durval Marcatto,
para vice presidente, E
rich Sprung para lo. te
souretro, juaquím Plaze
ra e Pedro Kopif; k para REPRESENTA�TE EM
membros do Conselho jOINVILE
Fiscal.

it--�=__.....��-� E 5 P O R T I V O

I �Iotario A. �or�eiro IT
� Jornáis .. Revistas III
� Figurinos If
I AGENCIA: 1'1,1
II Rua 15 de Novembro N. 341 -I

III BANCA: (Junto ao Correio) III
lll _10_!_�VILLE , II!m��� �� ===�� ======�� :- .

Vermifugo suave � de pronto efeito.
Dispensa purgante' e diéta!

Serve para qualquér ids.d(\, conform:� o nI, 2, 3 e 4.
, �rotej� a saúde de seus f1Ihos e ii suap�Opr!8! EvllaJ'á mui�as doenças e pouparádInheIrO em remed!os.

Compre hoje mesmo uma "LOMBRfGUEl.
E D I T A L

RA MINANCORA" para seu filhinho.
E um produto dos LABORATORlOS "MINANCORA" - JoinviJecitação de reu' ausente .. .... _o Doutor Ary Perei;a Oliveira, Juiz de Direi.to da comarca de jaraguá, EetadG de Santa Cata

rina, Brasil, na rorma da lei, etc. .

FAZ SABER aos que o presente edital de ci
ía9ão, com ou interessar possa, que pelo

-

doutorPromotor Publico da comarca me loi dirigida a deoUDcia do teôr abaixo transcrito: DENUNCIA: lI
mo. Exmo. Snr. Dr, Juiz de Direito da Comerca:O Representante do Mtnisterio Publico desta co
marca, usando de uma das atribuições Que lhe são

<>
conferidas por Lei, vem com fundamentos no Incluso inqueritn policIal, oferecer denúncia contraEMILIO HERZOG, brasileiro. solteiro, com vinte esete anos de idade, operário, residt"nte na séde dodistrito de Hans8, nesta comarca, pelo fato delituo
6G que pass8 a expor: Em junho do ano proximopassado. na qualidade de namorado de Lyly Jungpassou o denunciado a frequentar a casa da mã�desta, a viuva Alwina Westphal, e, apos de prometer á ambas casaria com a primeira, passadosalguns Qleses daquela data r�jter8ndo sempresua promessa. conseguiu, quando de eveolUßIausencia de Alvina do lar, iufiljcitar sua já então
Dviva, engravidando-a, conforme c')nsta ao autode eX!im� de defloramento fie fls. Recusando-seEmilio H erzog reparar o mlil praticado com Ly)y Jung, pelo casamento, incidiu nas penas. <lo
.t.u�!g? 217 do Codigo Penal, pelo que se requer6eJ� lDstliurado o ne�ess8rio pr(,cesso criminal nos
termos do Codigo do Processo P�naL Rol d&s
testemunhas: - -

I - Helena Schneider, brasileir8, viuva do
uestica, residente em HansII, nesta comarca. Il -Helenö Tbieme, brasileirß, solteira, maior, domed
tIca, reSIdente em Hansa, nesta comarca; UI -Estlano Tipold, brasileiro, vluvo operario , residen-
'�e em Hansa, nesta comai'ca; IV - Gf:\rm8nO
Wacberbage, brasileiro. caSado. lavrador, residente em Hansa, nesta comarC8. jaraguá, 6 de març"de 1943. (assinado) LQu"ecço �ol8ndo MaluceUi Promotor Publico. E, ha vendo sido de8igoado
(.I dia 27 do corrente mez, .88 14 boras, oara ter
lugar o inl&rrogatório do téo, EMILIO HE"RZÓG,
e nlo tendo o mesmo sido encontr8do nestá cid8

��=:��:p=.�:ci�����I:: ����Dão 8ßbi<iú,. por iS80 msndej r.at!8lir o presente e- Joao Prosdoc.- o ,.. -I-lhos � '-' JO.-Dv.-IleditaI que será allxado no lugar de costume e }lU- ..,- �blicado pelo jornallocal - I CORREIO DO POVO"
pt'lo qual chamo.e cito ao dilo EMILIO HERZOG R U A 9 DEM A R ç O , 1 2 ß - : - C A I X. A POS T A L. 8 2li comparecer oeste Juiz'>, sala das au,Jiencfas, e· .' C . U • U L A I '. O - R -E 5
dificlo do Forum" no dia �7 de corrente mez, as
14 boras, afim de ser IDterrq�ado, 8( b .

pE'Da de
tev�litl. D'idq e 'pa,8ssdo nesta cld6de dê Jaraguá para automoveil, calDiablel, radiol, QlotocAcletal e 'uovjdade ·para-_ßOS 8 (f,itl') diáS 'öP mt·z de abril do Aal) fiG mil G S GENn{JveCtutiJtf e quarenta f trez. Eu, Nfy E"aDco, es

.

A O I� de alta ampe,ale... e qualAtiu pelosmelbora

precolel
:i;.; uivAll (; cub$crevi. (i,'sdDadt}'A.y Peftira Olivei. Peça'm demonstrações á firma:�

:��:�d�.DireftO".- Es" coororm� o original do Joio ProsdociDio "Filhos � � )oiDville . '-�at!!j�Ulg",à 8 -de "bril de 1943
.E!�JL':;;JC!_ �.cri,'lt.?, "_._ .��_!.Xr�_Dc,! �JIII�

',;''''�_Ji '_ ,,:.;:_r'rt ::,;,.�:::-: c,J .��.i.I!;iL '. • ,;..;-�:.. <::;,'

Quebrou o encanto
Concordia

sendo dirigida pelo coadl
platlno, Tito Rodrigues
não tinha ainda conhe
cído o amargo de uma
derrota, sendo por isso
cousíüerado -o esqua
dr ão Invencível,» todavia
o Figueirense, näo qulz,

do Conecr como vemos, saber dís
que vem S'l,

o Figueirense da ca
pita), acaba' de infligir,
domingo ultimo, em Rio
do Sul, uma fragorosa
derrota ao Concordia S.
C., daquela cidade pela
expressiva contagem de
5 a 2.

A equipe
dís, desde

Seléto 3 X Samob 2
o Selêto de Bananel contagem de 3 pontos a 2.

que se encontra em cone 1- A pnrttds decorreu num
tante, atívtdade, domingo ambiente 'tie franca es
uitlmo em seu campo, maradagem, graças a im
venceu o conjunto do pecavel atuação do Bt
Sumob de joinvi!le, pela bilru,

���������������o����M

� . Casa Real
·

�o Tamaras, Ameixas, Passas nac. OO e estrangeiras."Artigos p. pascoa J
'� pass�s marca "C�ochita" O
O Propnetario: JOSE ALBUS �,,�IC;I������CX�CXJ:X»::::l��IC:)fCJ' .c:x�1C:)X

de

\

/

Avis8 aos snrs. SOCi08,
que EÓ terão entrada
franca, nas partidas de
futebol e outr os festivais
congemes, as pes8ôasque
estiverem de pösee do
talão, com a numeração
do respeuvo mês em cur

so.

tadíssímo, terminou com
a vitoria da seleção uru
guaís nela minima con
tagem d� 1 a O. Cloea
foi o autor do Cento dos
campeões Sul America

nos de Futebol.
A parttda foi presen

elade por uma multidão
de msts de 60 mil espe
tadores.

Montivldéu, 5 - Rea
lizou se no Estadio Cen
tenarlo o senaacíonal en
contro entre 8S seleções
p!atinas e oriental.
O encontro _ movimen

." la. ..,,·1
pagina

f

A Diretoria da A.A.
BlBLIOTEGA SOCIAL Brasil, faz ciente, que

acabe de nomear para
Estão bem adiantados seu representante em

os trabalhns pa rs a af- ljoiovil.e, o SOf_ Olivio B.

I ganízaçäo
da BibliotecRI Corde íro.d'e e d .. ntru de poucos dias '. '-

os snrs. so elos serão vi FILIAÇAO A L. J. D.
A b r i I sítadcs pelos represen- . .,

tantes autorizados do Clu Per íntermédío do snr.

de 1941 be, es quats pretendem Olivio _S. Cordeiro, for�m
reunir llvr: B e revistas. en.Clu;D1nbados a. LIga
Pede-Se tis pessoas que jcíúvílense de Desportos,

, quelram enviar livros o� documentes necessä-

II:
e revístas efetua-lo en- rios par s a filiação, des

,

- dereç8nd� à se ce j!iocial. quadres �e ruteböl da.
A.A. Brasil.

BAILE IDE PASCÔA

Sabado

10

u r
Realtzaran-se. domingo

ultimo, 8S anunciadas
corrtdas organizadas pelo CILbe Hípico de Jura
guá, que tivera 1"1 os se
gulutes resultados:

1.0 PARÊü I' 1.0 PARÊO - Leva se a conhe clmen O Gu araní esta'
Ponta Travíata, 1.0 lu ponta Cr $ 40,00

poures to des snrs, seclos. que construindo a suaas mesas, para o baíle d d tosgar.
J dupla Cr.$ .14.00 em referência, deverão I praça e espor os

Minefl'Q, 2.0 lugar I 20. PAREO poules
ser reservadas, desde, já, Tiveram inicio, na se-

I ponta Cr.$ 24.00 junto ao snr. Guilherme mana corrente. 8S obras
dupl a Cr 'fi, 18,00 Schwanke. para a construção daOutrosím avisa que os praça de Desportos, do

convlte s para visitantes E. C. Guaraní, que acaba
pc.derão ser retiradas, to- dê resurgir, depois dedas 8S segundas e terças alguns anos de Inatívltelras a noite, na sé de dade,
soclal. ,-

Esclar e ce-se que 08 ----------
Um valioso atestado söbre os efeltol visitantes 80 terão entra·

do Xarope Toss da r quando acompanha-
Não há melhor comprovação da ell- dos por um socio, quitescácia de um meàicamento. do Que as t ipróprias opiniões dos que já o usaram. COm a e so u ra r 8, emu

Ij: assim cümo a declllfHçào acima, do. ni�os do respetivo consr. C. C. M., do Rio, são inúmeros os
attstad:'s sôbre a ação poderosa de. vite. Florlanopolis, 6 - NaAI/rape Ta,<" no tratamento das !osses,

.

-

d Ib· ICsripes, resll"iados, brollquites e eoquolu.' .
sua segun a ex IÇa0ehe, pois o Xm'ol!e Tass é cOJnJ!osto ,je I, nesta capit81 o Interna·elementos de açao conjunta sobl'e ·us

vias respil·lltol"ias.
_. ,

cional de Poro Alegreo Xarope Tass não c�ntém.narcótiC()8.. E

N,'Y E.:.L O PES

�/" venceu o qlladl.'o campe.Delll tem conlrs-lndlca"ao, Pode seI' usa- fI: Jl! fl i l\ tt: O .

do com segurança oor adultos e crillnl'us. .;;;�UJe. V ão local; o Avai por 5Com seus elementos perfeitamente uo- .

"'.. pontos a· 3 A nota prI·nsados e escrupulosamente Il1l!lJipulados. � 'o> • •

,o.Xarope Tass a�(Ja sôbl'e a nora micro- -.".�
.'. cipal da partida foi oblana, por sua açao anllsséptlCa. EllIllina 5"'<1.@,�·Y""· t . -as t01(inl1s, �OID seus efeitos nos !otcsti- '\Y\>:;.:;,::<";� .. ato dos dOIS guardioesno� e nos rIDs. Regllla!rc,rc_ulaça,,�an- f:!,,::::::::'\', tprem (lefendl'ào umagUlllea, pela brandI! a,'ão tomcu sobre "l.�':." .

-

o coração. Age sôbl'e (' mecanismo da falta ma xlmatosse, como calmaute e sedativo e for· •

talece 8S mucosas da traqueia e dOI
brônquios. Seu sabor é agl·adável.
COlobata SUllS tosses. gl'ipes e resfrla-

Id,os com o Xarope 1'oss_ Adquira hole
oLIIl vidro e defenda .ua saúde, logo aOB
primeiros sintomas destas afecções daa
vias respirotorias com a ação seguradesle medicamento eficaz. Vidro: 5$300.

2.0 PAREO
D'ESAFIO Ponta Rondador 1.0 lu

Moreno, vencedor, pou gar.
les Cr.$ 15,50 'I'aquarí 2.0 lugar "Finalmente

livrei-me de uma Tosse

I rebelde e violenta"

O Internacional
de Porto Alegre em

Florianopolis

Bolas e Bolinh as ..

o anjo protetor de seus filhos
é a

Lombrigueira Minancora

Olimpico Brasil, o novo depar
tamento da A. A. Brasil• •

Assinatllras do
CORREIO DO povo
Anual: Cr. $ 20,00
Pagamento adiantado

r--=-iI-----..
� XAROPE

i·i "', 55'

ReaUsou se terça feira parle arti8tic8, ao teatro
ultima, na séde social <18 musi�a etc, ..
Associação Atlética Br8- - Tomarä por outro Isdn
sil, uma reunião extraor parte ativa na organizadioaria, ,espf�cI8Imente Çno da biblioteca, da A.convocada pflra 8 funda- A. Brasil, incentivando a;
ção do De,partamento louvavel cilmpsoba que iFeruioi'lo da A. A. Brasil 8/ rlirfltoria da mesma
Compareceram a esse está de8€nvolvendo €m I

conclave, grande numf· prol deste inicititiva. I
ro de senhoritas dtl [lOS- Surge assim o Olim pi-8a sociedade, e, apó3 dis co Brasil, justamentecutidos os assuntos basi ouma epoGa, em que 8
COSo para a criação do A. A. Brasil, esta lutando
departamento em apreço ardIJJosa e brilbantemenroi nomeada e em segui- te e s(, bretudo S8 biamen
d� impossadaa Comissão te, ��ntra obstaculos queDiretora d.o mesmo, com

I t'spmtüs
mal intenclon,... Iposta dai! senb.úr!tas: A dos lhe opõP.

dalzira, Pia�erR, Irene' Nota-s \ Msde já um
Luz, AmsotlDa Mueller, entusiasmo sadio entte
Ellen Andersen e· Thea a juv(>nlude local, e

é"Marquardt. esse mesmo t'ntuslbsmo
O novo anexo li A. A de importancia vilal J.laBrasil, que tomou o no ra o progresso do novo

me dt' "Qlimpico Brasil" Gremio e princip8lmentededica.r se á. Da parte para converter ao gostoesportIva ao.-- volel ball 6 à pratica dt. �Bpcftebola ao cesto, nat&çlio, a mocidade da épocaatletismo e gioastica. Na· comodawente ambienta
parte I€CTttitiva á reu- da 008 raros e pMcatosolões d6nssDtes, excur divertimentos de uma
sioLismo � cutros diver· cidade prcgressltlte co
timentH, e finalmente na· mo o é Jataguá.

'

G.

P. Malagueta
SALUTINA BERGAMO. Poderoso
têJlico • reconstituinte geral. Indicada com /

sucesso desde a mais leve fraqueza à
mais rebelde moléstia consuntiva. AJUDA A COMBATER A

TOSSi E RESFRIADOS
* .,

TOSS SÓ PODE FAltI BEM

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

AG: PETTINATI

Pelrolina Minancora
o Tonieo capilar por excelencia.

Destina· se a manter uma higiene pedeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.
Evita a QUt:DA DOS CABELOS e des
troi a casp J, por mais rebelde que seja. E um

remedio -soberano contra toda e qualquér
AfECÇÃO DO COURO CABELUDO.
Em todas as Farmacias, Drogaria� e Perfumarias
Produtos do.LABORATORIOS MINANCORA

Joinville.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Doutor Ary Pereirefra Oliveira, Juiz de Direito da co

marca de [aragua, Estado de Santa Catarina, Brasil. na forma

Ach di
- da lei. etc.

.am se a rsposiçao j
:

Faz Saber aos que o presente edital, com o prazo de
dos mteressados, nesta, trinta (30) dias virem ou dele conhecimento tiverem ou interes

Junta os seguintes oertifí- sar possa, que, estando se procedendo ao inventario dos bens

cados de Reservistas, que d�ixados por fa!ecimento d� LUIZ. BIANCHlNI. e tendo sido

deverão ser retirados até feita a declaração de herdeiros do finado, no qual consta MARI.\
. . BIACHlNI, casada com WALTER BROSOSKY. como ausente, Edital 11. 1479

o dia 30 de MaIO deste cita e chama-a a comparecer ou fazer-se representar dentro do Antonio Bokor e Cecilia Mu.
ano. prazo de trinta niRª, para falar aos termos de dito inventario, ller.

•
•

Conclusão 'sob pena de revelía. E para que chegue a noticia ao conheci-, Ele, brasileito.lsolteiro.pedreiro,
Francisco Mees mento de todos, se passou o presente edital que será afixado nasceu em Jaraguá em quinze

Fi i P II
no lugar de costume e publicado pejo jornal -Correío do Povo. de junho de mil novecentos e

or 600 e ens desta cidáde. Dado é passado nesta cidade de Jaraguá, aos vin- dezenove, ,domiciliado e restden-
Franelsce .T. Adam te e cinco dias do mez de março do ano de mil novecentos e te neste distrito nesta cidade,
Firmino Catarina quarenta e tres, - Eu Ney Franco, escrivão o subscrevi. (ass i- sendo filho de José Bokor o de

FranCISCO S. da Silva nado) Ary Perreira Oliveira - Juiz de Direito da comarca. Serafina Bokor.

Fran cisco Peggam
Está conforme Ó original.cdo _ que dou fé, Ela, brasileira, solteira, dornes-

Jaraguà, 25 .de março de 1943, tica, nasceu em jaragué em vin-
Frederico Poerner O escrivão - Ney Franco I te e oito de outubro de mil no-

Prederico Staroskl vecentos e vinte e dois domicí-

Gabriel Zacko
liada e residente neste distrito

O 'Ih W lk E D I T A L
em Hansa, sendo fillia de João

UI erme O mann
'

Muller Junior e de Elisa reth»
Geraldo Schiochet Auerbach Muller.
Guilherme Schnêidel' de Citaçio Jaraguá,.13-2-43.
Gustavo Ramthum
Guilherme Hoejt

- Guilherme F. Koegler
Oustavo Karsten
Guilherme Bassaní
Guilherme O; Werner
Gustavo Friedel
HermaDo Schmldt
Henrique F Klock
Heldenmut Pauli
Hugo Bruch
HeÍmut E. B. :lI0rnhurg
Henrique Kosta

.

Hilnrtque G. Sobrinho
Henriche Brandt
Hibrio Mattedi
Hugo Haohsen
Hermano. Kock
Henrique Pangratz
Herm8nn Sohültze
Helmuth Pas80ld
Hen,rique Schleg�1
Herbert Neuber
IgQacilJ W(llf
Joao G. da Rocha
Joao Luy
Jordam Murara
José f. Wenddérhoff
Jorge A, Krueger
Jorge Heise

,

10ão Moqu�tt
Jorge F. C, Hornburg
João Judachevvski
Jorge F. Wolf
julios' Kr&lsenscki
João Eichinher
Jose Fójj
Jose Mockan
-julio Olska
João Holler
Leopoldo Schaade
Lino Demarchi
Leopoldo Kretzfeldt
Luiz Sohuster
Leopoldo Herna ki
L� onardo Chilomer
Laudelino D' Amaceno

. Leopoldo Erdmann
Leopoldo Eger
Miguel Dozoretz
Max Quost
Martin J. Hauck
Oito J. A. Kühl
Oscar Peterson
Oscar E. G. W inhler
OUo Bu Itendorf
Osvvaldo Zeitz
Oscar B. A. Schaldack
Paulo Pa.pp
Paulo Melchert
Pedro, f!.lssi
Paulo Lescowicz
Paulo Bruch
Procopio Moreira
Paulo Hauff�
Pedro M. Martim
Pedro Schewinski
Paulo G. C. Mueller
Roberto Murara
Rudolfó Er�ching
Rodolfo Hoff�rmann
Raulo Fuck
Rot>erto Zumach
Roberto Junkes
Rudolfo Gorisch
Rudolfo Zick
Rudolfo Fallgater
Rudolfo C. E. Lange
RLberto Bachmann
Richard Mendola
Salvador A. Alves
Tom"z Slenger
Tomaz Kitzberger
Ver gilio Ferrazza
Vila Wetumsky
Walter Marqu,a:dt
Wily Maes
Walenti Pasierppki
Ricardo Wendolff
Teodoro Roeder

. Vitor I. da Silva 8460 - D:.:lcina 1 Brenco, Canelinha'
Walter Krüger
Willy Maes

16182 __,. Ada Camilo Laranjeira, L�guna

Willy Bahr 4894 - Otilia Pora Ulisséa, L2guna
Waknti Pdsierppki ISENÇÕES DE PAGAMENTO<; POR CINCO SORTEIOS

Willz Krisan�l{y 18074_ - Evaldo e Millon, Joinvile
Walter Poerntr 8785 - Lotti Krieg, Bru�que '

Waldemar O. Anerhahn 0285 - Seva!>ti Opu�ka Nascowisch, Fpolis.
.Jaraguá 29 de março de, -

14737 - Maria e Avani'r fàrias, fpolis.
'

1943
• .

HlOII - Maria Antonia de Mat( SJ Sertão de Imaruí
'Artur MUt lier, . 'Slcre1atlo,

� 4�2ö - Jostfina Bonomini, BrusqU9
,da J A. Militar. : 12737 - Antonio Meoegota, Fpoli5.
-------'----..

: 6621 - José Simeão do Nascimento, Boa Vista.
8059 - Domingos Moreira, CambQr-iú
18393 - B=!rta Schullz Joinvile. <',

florjanopclis 5 de Abril' de 1943. ',',

VHTO: '

João P�d-i-o:dê:OJiveira Carvalho "

."""'''''''''',,-.- ,,;, .. fi!l,caJdo' OQ�ériio'·fé'deraF
' ).;

f!f�"PrieJà'i)Qi': T MOREi'R�
!·:j:�.�Y;:;;:��,<,�:2';q';�;�:4 ;.:�:�;"'�

J�Dta .do Alis
tamento Mili·
tarde)arag'lá

JtssinatlJfas _do :.
"

';

CORREIO ,DO POVO
Anilai: er' $ 20,00.,
17ga'flleiJte�" adißnt{1.do;_
i�;����ii;��t:l��t.��._.���i::_ ,�i��

Dia 16
.5,327 - Tobias Aqui

nl - Requer treusteren-
MES DE MARCO DE 1943 cta seu nome imposto re-

Dia 4 latívo terreno com 35.000

5274 - Alvaro Batalha - Requer licença aber mtrsz. adquirido de Ama.

iura consultorto medico á rua Pres, E. Pessoa -: ro da Rosa e sito estra

À vlsta ds informação, como requer. da. Rlb. Grande do Nor-
5.282 � Franelseo Mareolla - Requer 'Ileença te - A' víste da íntor

estabelecer se com fabrica de cadeiras de palhas mação como requer.
em Retorcida - -ldem, idem, idem. ' 53:28 - Bertoldo Horn-
5283 - J(,se Matias Martins - Requer [íeença burg - Requer transfe

estabelecer se com engenho de açúcar á estrada rencta seu nome Impos
Ríb Molhe. - Idem, idem, idem., to terreno com 150.000
5.284 - [osé Dalcanale - Requer Ilcençae sts- mtrsz. sito' estrada Itapo

be lecer se com engenho de açucer á estrada Re- cuzluho e. adquirido de

to ecída - Idem, idem, idem. Beuedlto Btssouí - A'

5.2&5 - João José Bachmann _:_ Requer Iícença vista" da íntormaeão, co
estsbeler se com engenho de açucera estrada Rlb, mo requer.
Molha Idem, idem, idem. ,5329 - Antonio Pedri
5.286 � Antonio Francisco Diemon - Requer Requer licença consrru

lícença estabelecer se com engenho de açucar á çäo xiqueiro em o [ter
estrada Morro de Jaraguä - Idem" idem, idem. reuo de Hilarío Bona,si-
5288 - Reinoldo Rau - Requer alvará de -Hbí-t to rua Hío Branco.Iazen

te.se s sua casa sita rua Preso E. Pessoa, 209 - Idem,! do tundos com o Rio Ja

idem, idem. rsguä - Idem.ídem.tídem.
5.289 - Vva. Maria Medeiros - Requer alvará

-

5.3d3 - Alvino Wutd
«Habtte-se» SU8 casa slts Av. Getulio Vargas, tun- ke ... Requer trsnstereu
doa. eie«. - Idem, idem, ídetr .

(ii! pars Guilherme Moe-
5.293 - Rlcardo Satler - Requer transtereneta Iler.Impoeto terreno com

para Rubínt Irmãos Ltda Imposto terreno com . '. 111.250 mtrsä, sito estra-

125.000 mrts2. sito estrada Rio da Luz - Idem, ds Rio Ceno - i,dem. i�

ioem, idem. dem, jdem,
5.294 - Acacleto Luiz da Silva - Requer trans ,

5334 - Eugenio pra
fe:eocla· psr José Lourenço da Silve imposto ter- di Sobro - Requer trans-.

reno com 63 000 mtrs2 sitlO estrada Morro· de Ja- ferencia seu nome im.

raguá; - Idem, idem, idem., posto terreno com ..•..

5.295 - Frederico Bartel - Requer licença criar, 60000 mtrs2. sito estra

suínos seu terreno sito rua Barão Rio Branco, fa da Itapocuzinho e adqui
zendo fundos com o rIo Jafaguá - Idem, idem, ríd') de Bca Rau -Idem
idem. idem, idem.

'Dia5 5.335 - Harry Krutch_
- 5.273 ,_ Helena Becker - R(>quer licença aber - Requer I tranl!ferencia
tura um hotel á rua Cel. Emilio C, Jourd8D, 40 - pua Alfonso Klein, lm
A titulo precario e por absoluta neces8'idade de pos!o terreno com •..••

interesse publico, como requer. 95.000 mtrs2, sito estra-

(Ou Regulador Vieira 5.292 - Requer licença construçAo casa alve- da ltapocu Hansa - Idem

A mulher evitará dôres
naria -tijolos 8�.U terreno á. 'estrada Itapocú Hansa idem, Idem.

'

zona rural - A vista da iIJrormbçl1o comu requer.
•

5329 - JoAo Batista
Alivia as cólicas uterinas 5 304.- ManoeltoVargas - Requer traosferencia Crespo - Requer tran8-'

pa!'a Guilherme Krehenke, imposto terreno como ferencla para Arnaldo

digo relativo imposto Bua Tamancaria - idem, Hass, imposto t€Jrreno e

idem, idem. _

C8sa D. '383, sito á rua

5:305 _. Erico Witthoert ---. Requer trõnsferen Preso Eplt�cio Pessôa -

cill seu nome i�po8to bicicleta adquirida de Sozi.., Idem, idem, idem.

Estevão. - Idem, idt'm, ldem.. 5,337, - Edgar Bratz-
5.306 - Oscar Mathi!:ls ...-;, Requer transferencia Requer tranderencia pa.

p8ra Adolfo Bruch, imposto carro de um animal ra José Nicoluzz1, 1m
- Idem, idem, idem. posto terreno com 62.500
5,307 - Waldemiro Vargas - Requer tfanBleren- mtrs2. BitO esttadaltapo

cis para FeBcio Krehoke, imposto relativo terreno cú·HanBa - I�em, idem,
com 71.875 mtrs2. sito estrada Itapúcuzlnho � idem.

Idem;' idem, idem. 5338 - Edgard Bratz
Dia 8 - Requer traDsr_ereneia

. -5.81 1 - Arn,oldo L.,Schmidt - Requer vistoria pua Maria Luiza Rosa,
serviços executados bm SeU predf» .sito rua Mal. imposto terreno com ...

---------- :Oe-040ro da �onseca, 587 - A' vista da informa, 2.500 mtri!2. sito estrada

ção como requer. Ita!>ocú Hansa -:- Idem
Ola II idem, idem.

< 5.198 - Arnoldo Hass = Requer alvará «Rabi :>�339 - Eurico Ehlert

De ordem do sr. Pre- te. SE'· sua caS8 227; sita rlla CeI. P. G. de OU"eira - Requer trf:!Dsferencia
- Idem. idfm, idem. .seu nome imposto ter-re-

feito Municipal,' faço pu- 5.308 _ Uugo Borchardt _ Requer tr8nsferencia no com 250.000 mtrs2, si
blico que a te odia 30 de para .Jaco Emmp.Ddoerfer Imposto sus serraria á to estroda RibeirAo Ma,
Abril do corrente ano, eÂtrada Jaraguá-Alto - Idein, idem, idem. cuco e adquirido de Pau�
todos os proprietaries 5.3�0 - Arnoldo L. Schmid.t - Requer alvará lo SchW8rls - Idem,idem,
ou ocupantes de terrenos cHabile-se' parte sua casa �Ita �ua Mal. Deodoro idem.
- b i d d d

da FU!l8�ca 317. - Idem, idem, Idem. 5.342 - Rudolfo Zas-'
sao o r g� oS', e acor QI' 'DiB5 trow - Requer transre.
com a leI n-: 54A de 24 5.312 - Willy Harry Fellx WeDsersky � Soli rendia para José Stulzer,
de Junho de 1937 a: cita demissão do c8rgo de motorista desta prefp,l in.poEltos reltltivos terre-

1. - Roçar as testa, lura, Pdra o dia 15 do co�re.n�e - Como requer. uo e _casa n,�37�, sitos á

das das � vias públicas O cbauter do carro SU�St1l11lIa o requerente. rua Peep. Epl�aclO .

Pes-
.. ..,

d' t
. Dia 13 S06 -- Id€m, Idem, Idem.

m��lclpals na IS anela 5.265 - Alma Stiengben - Requer alvará «Habi 5.356 - Germano Gia-
rnlnJma de 15 metros te se .. sua ca8a sita rua Abcton Batista, fundos, - comozzi - Requer trans.
em arr.b05 os lados, não A vista da informação como reque!.". ferencia para Guilherme
sendo permetida capoei 5.�09 - WiUi Voigt � Requer Iic.ença CODstru Lorenz I_IDposto têrrEmo

ra em altura superior a çao rnaosolé� sepultum Alfredo GUIlherme L8rson com 142 . .)00 mtrs2. sito

150 metros,' . in�U",mado ICdemit�rdiÓ Ri?d da Luz e colocação ins led8trad�dIt6Po.cdú,Hans6-
. . crlça.o -- em, 1 em, I em. em, I em, 1 em.

�. - LImpar e cal pIr 5313.:- Francisco Fi::lta - Requer liceDça CODS Dia 17
'

as valetas, drenos, sarge- trt!çäo maosoléo sepultura Maria MuelLer,. Finte 5.324 - Eduardo Kel- _

tas, corregos e ribeirões, iu_humsdl1 �emite�io Galibaldi.e colocação inseri lerm�nn - Requer licen
afim de darem escoamen. çao Idem, l<iem, Idem. ça plOtar, cer clara, lú.

Varge'ii t ':.
5314 - 19nez Pedrutti - Requer licença cons do externo 6ua casa n.

Pequena
o as aguas. trução mdosolei) sepnItUS8 Basilio PedroHi lobu 13?1 sita rua Preso Epi.
3.-:- Derrubar as arV0res mado cemiterio Ratorclda e colücaf inscrlçäo - lacio Pessoa - A' vista
frutJferas, urr a vez que Idem, idem, idem,. da informação, CuIDO re-

prejudiquem a proteção 5.315 - Jose Mneller - Rdquer licença cons quer.

do sol nas estradas. trução �ao.soJéo �e pul�ura AdoJar Muell�r iDhum�. 5,325 - A.rnoldo HliS8

4 _ P d
do cemlterlo Garlbaljl e coloca! inscrlçã(l; - 1- - Requer IIcenç8 cons-

.'
o ar as cercas dem, idem, idem. truir cerca safatos frente

v�vas em uma altura ma 5,316 - JeDny N. P. Mafra - Requer trans- Elua propriedade. n. 227,
xlma de 1,50 metros, ferencia pafa Herm�gen�s Moreira imposto terre á rua CeI. P. O de Oli.

5, - Lançar no mes no c/1250 mtrs2. sito estada Vlls Nova - idem, veirél. medi8ple termo de

'mo dia os detritos e idem, id'em, idem. , promessa - Id€m, idem,

t 'd r
5.317 ._ Berloldo Gumz - Requer traDsfe- idem.

wge aes a Impeza, pa reneia seu nome impesto carro de um animal ad- _� _

6548 Atirio Bernardino Nunes, Cr:.rrego Grande. ra dentro dos terrenos quirido de Te odoro Jose Wolf - idem idem i· LEGIÃO BRASILEIRA
10213 Maria Neves de Aguiar, Imbituba numa distancia nunca in. dem.

' ,

DE ASSISTENCIA
2254 Maria de Lourdes Padilha, São Joaquim f' ') t 5 "18 Le(lpoldo T"nsseL Requ

'

I' á'eJlor a .., me ras. u - • u
- er a VIU Centro MuniCipal de

6381j - -Avelina Gomas de Bastos, Canoinhas A metrag·em fixa será '-Habile-se» sua CS8a sita rua Etisa Steió 67 ,.:_ i- J�,ragua'2426 - IJd�gard Hoffmann, B�usque _

.

d'd id
'

d 600 t I tem, 1 em, em.

17928 - Antonio Calisto Borge�' Ribeirão GranJe e. me ros, por. o e 5319 _ Ed uardo Kellt'rmal\D _ Reguer trans· A diretoria da Legl9.o
6296 - Esvam Francisco do Nascimento, São Fran sendo que a PrefeItura ferencia seu neme imposto terreno com 984.400 Brasileira d�8ta cidac;i",

cisco subvencionara por metro mtrb2 sito estrada Itapocu e adquirido de Artur solicita o compar�cimen-
exedente· com 20 reis Me.ldolft - idem, idem, idem. to ,8 Secretária da Pre-

qun 'o de um lödo e 40 5.320 - jose' Torinelli - Requer transferell- feiturR, daEl pessôas sb,al. ,

.

d b
cla pata Alvioo TorinelH, imposto terreno com ·xo ·rel�cionttdas. com a

reis quan o em am os 2ö5.ooo mtrs2. �ito estrada Garit:aldi e adquirido rmaxima urgencÍ8,· afim
os lad�s '

.

de Jorge Vögel - idem, idem, idem. de tr8tar de seus proprhl8
Aos Infratores das dls-' 5.321 - AUrtdo M8ßqud.rd� ;- Requer traDs, interesses.:

'

posições acima, serã muI I ferenéia para ADa M�!.'adli Madse� Imposto ter�e' Francitlc9 Borges, J�tão
tados na 30$00 a 50$00 co com 2.500 mtrs2. 81to estrada dIgo rUIl ,Domm- VeD8Dclo Oonçalvel,Jösé
Q d r d' d gos R. da Nova. - Idem, idem, tde.m. '. .. ,Oener;Js6, JoAo [..ourenço
.... ':IP lca. as ,em c� a 5322 _ Germ8no WiHe - Requer transferen da Sllv8, ,Jocé JeSlli,nfl,
rem�lde!1cl�, alem da In cla para Edmundo

/. Bachma'on ,imposto terreno BenedU9
;

. .Bi80�j", "Miguel
demzaçao de que trata o com 181.250 mtrs2. f.l.ito estrada RIo Paulo - Idem Kocb, Parentes de, Her.

,
art. 5, da supra arder'ida idem, Mem. '. ,

'

,
., ci.lio N�zllrlo, lustino �o

Lei.·
,

'"
.

-

5.323 - Antonio SeH -- Rt'quer liceóçll coos 8éPioto, �uill;lerme ,fr.p�
J'ar,g4áJ:l;l1arçode !94} tr.,:,çao, c6�a ma.t�li.a:l:'.se u ·te1.reno; sito e$tr,tld,., Fe �e, J�stlno .

Rodrlgu�I!,

."J'O:l"Q'"B 'rUDO'LP';";,- IJ{).e 8ch�1�t,�_Z()I)�;::rur!�L� Idem Jd�fP.J)delD· Ant�Dlo JIICUl�O Alves,
.. fi. ."

, . St!cretsrfa da Pnfeltur,a-MunIClpfil.de 1ara 191dJO .de , Ele.ila!'. J_QAo
fIscal - ,Geral '.guá, 1õ ·tte março 1943.'

..

. I
da ,8th-a;- ..

,', ':, ,. ;. ,'�" �

,_._ ;�:i.:;i.�,- !{�.•,:, ..,y ,o, ,,.'" -

cl c _" ,eit"_ ';_ � --' , ;;,,;i._: :,. _,;:��JC :,._' '.:J?'} g:

o Doutor Ary Pereira de Oliveíre, Juiz de direito da co- E para qre chegne ao conhe-

marca de Jaraguá, Estado de Santa Cvtarina, Brasil, na forma cimento de todos passei o pre
da lei, etc, sente edital que será publicado

, faz Saber aos que o presente edital com o prazo de trinta pela imprensa e em cartorio on-

dias virem, dele noticia tiverem ou ínterressar possa, que estan- de será sfíxado durante 15di�s,

do se procedendo ao inventário dos bens deixados por Ialecimen- Si alguem souber de al
to de dona fiLIPINA HUEBEL. e tendo sido feita a declaração gum impedimento acuse
de herdeiros, da finada, nos quais constam ALICE SORGEFREI, os para lOS fins legais
casada1com José SOROEFREI, CARLOTA LAITZ, casada com/ .A t M II

•

MAX ATZ, ARNALUO SCHWND, BEATKIZ MUEBEM; AU,
r ur. _u er

OUSTO HUEBEL, e MARIA HELENA HUEBEL, como ausen- f
.

Escrrvao �
Civil

tes, cila e chama-os a compare,cer ou fazer.se representar neste
� O IClal do RegIstro

Juizo,' dentro do prazo de trinta dia�, para falartm aos lermos, - ....._............""""'-=e=_"""""'"

�e. dito i ventario. sob pena de revf_!i<l. E para que chegue a no-,

tlcla ao. conhecimento. :Ie todos, se passou o presente edit"1 que
será afixado ás portas do Forum, no lugar de costume. e publi·
cad) pelo jornal .Correio. do Povo. e Diário Oficial do Estado»
de florianopolis. Dado e passado nesta cidade ,de Jaraguá. aos

vinte e cinco dias do mez de março de mil novecentos e quaren
ta e trez. Eu. Ney Franco. escrivão o sudscrevi. (as�inlldo) Ary
Pereiraa Oliveira - Juiz de Direito da comarca. E�tá conforme
o. origInal. do que dou fé.

Jaragl1á. 25 de março de 1943.
O escrivão - Ney Franco

I{ua Marechal Qeodoro da Fonseca, 183 Encontra-se em toda
,

' Jaraguá I" palte
.--....,.--':-------------�--- I Lic-D N SP n. 67, de 1915

Credito }\'Iutuo Predial

EDITAL
de Citação

'Ernesto Lessmann
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas
Agdeolas

Segas rotativas para arados

FUNDAbo NO ANO DE 1914

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado

FLORIANOPOLIS
Rua Visconde de Ouro Preto, 13-

RESULTADO DO 440. SORTEIO REALIZA
DO DIA 5 DE ABRIL DE 1943

CADERNETA N. 15778

Premios em mercadorias no valor de Cr$ 6.250.00
foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis mil duzentos e cincoe-nta Cruzeiros (Cr$ 6.250.00) a cader
neta n. 15778 pert�ncen,te ao prestamista, Henrique Vilgolino.
residc:nte em Centro do Moura.

-

BON(FICAÇÕES EM MERCADORIAS,!'W VALOR DE Cr$ 30.00

4514 - João Simas e Maria de Jesus, Pantanal
13668 - Ana Poliscki, Ponta Grossa, (Es!. do Pdraná
13048 - José Danielk, Tubarão
14935 - F.unice �unes Mrdei·os, Tubarão
12428 - joão Jose Dllartt', TrElS -Riachos
0920 - Antenor Batiste, Joinvile
14446 - Vflldemiro Brasil, Armação da Piedade
9623 - Oeani Neves Ramos, fpolis,
6827 -- José Wailler, Hansa
19:169 - 05ni Coutinho, Rio �egro

NO VALOR DE Cr$ 20.00

6303 Democrito de SC]L'Zl Manduca,

- José Tomaz Ventura, Trindade
Leopoldo Nelmann, Retorcida

- Taise Maria Toledo, Ponta Grossa, (Est. do
,

Paranã)
19784 - Luiz de Aquino L ourençc, Hans" Isabel
9410 - llse Apolonio Gode' ti, Taquara
91Z4 "'- Lacina Oaloli, Tijucas
12561 - Mano(1la M. da Siiva, fpolis

- 17589 - José Rengtl, Luiz AlvEs
2231 Otilia Schaefer, Joinvile

NO VALOR DE Cr$ 10.00

1994
19811
15764

943e Abril de

Registro Civil PREFEITURA MU\'�ICIPAL DE JARAOuA
Requerimentos Despachados

AVÓ!' MÃE! I fILHA!

Todas devem usa r

Artur Mueller, Escrivão e O.
ficial do Registro Civil do 1.
Distrito da Comarra de jara
guã, Estado de Santa Catari
na, Brasil.
faz saber que compareceram
no cartório exibindo os docu
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se:

Fluxo- Sedatina

Emprega,se com vantagem
para combater as hreguJa·
,ridades das funções peri6·

dicas das senhoras

É' calmante e regula
dor �as�a8 funções
,Fluxo. Sp.datfna

peJa sua comprovada efica
cia é muito receitada, Deve
ser usada com co,nfiança.
Fruxo ' Sedatina

Edital

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PalZina 5 Correio do Povo Sabado, lOde Abril de 1943
r
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Mal. Deodoro, 84 LOTHAR SONII,EIIHOHL Telefone número 6

RADiOS
Bicicletas

Pneus, �amaras, Peças, Aces ..

sorios ,. OFICINA l\:fECANICA
NUNCA EXISTIU'

IOUAL

A Farmácia Cruz.
de 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 Cl nte nas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casai> de saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada.
Minancora- nunca existiu" a não ser em suas

'e c d C I
latinhas originais com o emblema simbólico acirna.] "

,

'. ODlpra-se. e ro e a_De a Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·
.

CORA em sua latinha original.
eßl�órasepranchas.Paga...se beDl. REPAREM BEM AO COMPRAR!

1«lndustria da �al�ados 30SGh Irmãos S. A.»I-:=E'_u_m_p_rod_u_to_d_O��_L_Jß�_�_at;�=ir�=«MIN=AN_C_OR=A"
I
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Fazendas
Casemiras .. Brinl .. Capas de
Gabardil)e para h�mens, se ..

nhoras e escolares. .. Ternos

casemira e brim "', Blusas de

gabardine, cou&'o e seda, etc.

Precos nunca vistos
, '

117111·1: II

Malorial ololl'ico Bill geral "

J-,/IICC! "

Preços baratissimos Cruzeiro:

Poanada . Minancora, "

I
i

'
..

Livros!

,Livros! !

'Livros , , ,
• II II!II

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

igual.
QUO V A O IS? - Sienkienicz
A CABANA DO PAI TOMAZ - Stowe
DAQUI A CEM ANOS - Belami
SERMõES DE OURO .:_ Pe. Vieira

SERIE NOVELAS DO CORAÇÃO
A Dama das Carnelías, A·lalá e Renato, Paulo

.e V:irginia, Graziela, Romeu e .julíela

Encontram se na

Tipografia Avenida
Avenida Getulio Vargas,350 Jaraguá

DR.� LUZ 'DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio : Av. Oetulio Vargas, 160 Tr lefone, 34

Resldencla: Mal. 'Deodoro da Fonseca, 814

Canela-
.

Cedro ,e

Ginasio Partheßon' 'ParanaenSB SANUUENOL
CONTEM

(sob inspeção federal permanente )

Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari
Rua Com, Araujo n 176 - CURITIBA - 'Paraná
Estão em pleno funcionamento as aulas de Iadmissão á 1 a .. serie do Curso fundamental

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são GRATUITAS. E

Faculdade de Comerci� do Paraná

(ESCOLA REMINOTQN)
,

� fiscalisada pelo Ooverno Federal

CURSOS: Propedc .. tico, Perito Contador e Au
xiliar de comércio. Internato. e

.

Externato.

oito elementos tônicos.

Arseniato, Vanadato,

fösföros, Cálcio etc.
.

TONICO DO CÉREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

Os P filidos Depauperados
Esgotados Anêmicos Mães

que criamMagros Crianças
raquiticas receberão a to

nificação geral do organis-
mo com o

,
-Dr. W'aldemiroiMazurecheD _

----�----�--------------------------

Medico

C�n8ultorio e re�de.da:- _' Rlii Mal. Fo Peixoto, 152

Atende chamados a qual�ruer hora do dia -ou da noite

�omerGial Ltda.
Rua Marechal Deodoro,210

(;m frente a Preí. Municipal [araguá

Advocacia e Contabilidade

Encarrega-se de questões .i�ßiciarias, fiscais e co

mercrais

Requerimentos e serviços perante aCJ repartições
. federais, estaduais e municipais.

I)efesal fiscais

Cobraoças " Inventario. .. �ol1ltratot

Organisação e constituição de firmas
- Balanços e qua-esquer escrifas comerciais

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

Todos quertos de apartamentos. com agua.
eorrente, quente e fria

Elevador ' Fr/gor/lieG . Cosinb« de I.a ordem
Salas de smostree para es ST,s, Vis/antes

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

�rfjlUBmEO(l)j}]Uur,mmmm1E�
I RODsrto Gran�berg -I

CeI. Emilío [ourdan, 62 - TeI,fo"e. 791'Lenha picada �
�(de cöivara) la. qualidade, metro cubico ou §� - carrada Cr. $ 12,00 �EJ lenha, para fomo, etc. Entrega a d\)mici�io. �I ' Pedidos á �
I .

Roberto.Granda.rg . �,
.IUTJJJ]DlmnmmDpi'.mnmlmll'l'Jn�l

'-� W;'.;:;<' """'�"l"

Sanguenol'
cl D.N.S.P. de n. 1992 1921Cure seus males er poupe, seu bom dinheiro

comprando .na

l'arlDacia Nova .'.

animais.

r:! a pomada idea

CU�A TODAS AS
F E R I DA9, tanto'
humanas como de

Procure SeID Falta

CASA PIEPERa
indo a Joinville
Milhares de artigos de toda a especíe, aos

preços mais vantaiosos,

, Alguns frascos do maravilho
so especifico -PEITORAL De
ANGICO PELOTENSE....,.· cu..

. raramradicalmeme uma bron
quite cronica que me acabrunha
va há muito tempo o Sr. A. P.
de Araujo-Correia.

,/" ". O abaixo assinado atesta que..,
� sofrendo ha longo tempo de

� uma forte bronquite se curo...
radlcalm« nte com o uso de aI-
guns vidros do PEITORAL Df:
ANGICO PElOTENSE
Pelotas - Antonio Pinto dEf

Ataujo Correia. "

ATESTADO do cidadio Alfre·
do Jose de Matos aconselhan
do o uso de REITORAL DE
ANGINO PELOTENSE' em vis-

S. ta do resultado obtido pelo
mesmo cidadão :

AOS QUE SOfREM - IIImo.
farmaceutico Dr. Domingos dá
Silva Pinto. - Alfredo José de
Matos, sofrendo da laringe, de- _

sesperado dos recursos médico'
e aconselhado por um amigo.
recon eu ao afamado PEITORAL
DE ANGICO PELOTfNSE. e

logo �ntiu os beneficos r-surta
dos com o uso de fráscos : por
isso aconselha aos que sofrem
do mesmo incômodo o PflTO��
�AL oe ANGICO PELOTENSE
-' Pelótas .

.

' Alfredo J08é ,lJlatos,
Coqf,i;rmo este atestado Dr. f.

L ferreira de Araujo (firma re

-------�. conhecida.]
Licença N. 511 de 26 de Mar

ço de 1906.
Deposito geral : Leboratõno

Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio G. do S,lI·

Vende-se em toda a parte

Peitoral de

",;,: de ROBERTO M: HORST
a que dispõe de maior sortímento na praça e

.
seus artigos á preços vantajosos.

Rua Mar�cha Deodoro, 30

Adolf Hermana Schulae
.

'i' AB. I C A "Drr·B.,-:t� O V E I
oferece

Especialidades em bancos, escolares .

Jaragu{ Rua Rio Branco, 964' Jaraguá

NOS CASOS

DE BLEN()RRAGIA
E O:

UM PODEROSO AUXI
LIAR .CONTRIBUINDO
PARA UMiRÁPIDO'
T R A T A' N["t,N T"O' �

.AG, PETT1NA1H'

D' P lOG O N
LIQUIDO

C. POSTAL, IS6l • sÃo PAULO

25

so

/
'

,
I
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..
FRACOS E ANI!MICOS I

T-4meml
,

V!NHO CREOSOT)\DO
-:.. '·SILVEIRA'·

a.JII'1(dI_".:
i': To '

R fri.do.
9ronquit••.
E.crofuIO!lil

É UM GERADOR DE SAÚOE.

M�lhões
de pessoas tem usado
com .born resultado o

popular depurativo

ELfX IH 914
A sifrlis ataca todo o

organismo
O Fígado, o Baço, o COlação,o Eslômago,os Pu!mues
e a Pele. Produz Oôres nos

. Ossos, Re.:lmlltísmo. Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos; e faz os
individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o POPUillf

depurativo
Elixir9�4
Inofensiyo ao organ.ismo,
Agradavel como um Iicôr,
Aprondo como auxiliar 110
tratamento da Sifilis e Reu
maJismo da mesma origem
pelo D. N, S•• P, sob o-n,
," , t,,; 26' tfe t916

.

.',
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o sr. ,P�e!idente d� Republica, as�'noQ,de,ret�" ,�:b.,..iDdo,peJo'Milljsterio ata .Viação o cred�to' esp"�al
de 10�I�hoes de cruzeiros para o'Prossegulmen�o :e c:on�.lJsão da�:obras da "ari�Dte de s. JOã�,.·Da Rede Viaç�o Paraná ..S. Catarina

�mç:o/:i��� aoRRGI0.:'-DA ! I-!_O_ll,i'lcor����::D Bl�?Cial
Eu a vi, -- com que fé I - caminhar. pelo 'm'l,tndo
Atraz âe um sonho azul gue o meu olhar sab1,a

Ser como o seu. olhar, encantado, profundo.
No j esumo feliz de ume;; grande ateg.!ia !Ano XXIV Jaraguá Sabado, lOde Abril de J 943

=================================
=========�==========�==========

Tribunal �e Seguran..

ça Nacional
o ministro Barros

Barreto. distribuiu para
denuncia os seguintes
processos de Santa Ca-
tarina :

'

Contra Herbert Gustav
Erich ,Molenda e outros
lei de segurança: cOll1tr�
Alfredo Oechsle, lei de
segurança; contra Luiz
feiler, economia popular;

centra Julio Rossoni, lei
de segurança; contra
Walter Engels, lei de se

gurançs: contra Francis
co Prada. lei de seguran
ça; Oto Heyse, lei _ de
segurança; centra Arnal
do Dreker.: lei de segu
rança; centra Francisco
erreira Sobrinho, lei

de segurança.

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos-.Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPECIAWSADA

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

Ponte ligando
o Brasil ao
Uruguai

Monte\lideu. - Estão
adiantadas as obras da
ponte internacional sobre
o rie Chul, que virá faci
litar grandemente as co

municações do leste do U-
'ruguaí com o Rio Grande
do Sul.

'

A nova pente terá 75
mettos de comprimento.
Brevemente as obras se

rão
-

visitadas pelo embaixa
dor do Brasil, snr. Batista __

Luzardo, em companhia ==!l ---'}
de engenheiros brasileiros I ii-!!!(I�!!���.Le uruguaios. .::

%31

"Vida
Domestica"

Dê-lhos des
de pequenos,
para que os

seus dentes
. cresçam lin'dos
e sãos, e cuand()
grandes -lho
agradecerão. �_�
Limpa, re-
fresca a dá
esplendor.

'

o Brásil a despeito da
situação anormal qLle tan
tas dificuldades tem trazi
do para as in�ustrias mor

-

mente as graficas continua
a contar com o seu ma

gazine do lar e da mulher,
elaborado com o mesmo

apurado bom gosto artis
tico dos outros tempos,

«Vida Domestica» acaba
qe publicar o numero cor,

respondente ao mes de
Abril f: em suas duas cen

tenas de paginas 'repletas
de informações ilustradas
de carater soCIal, se desta,
cam os figurinos colori
dos.

Dr. Lourenço Ro"
lando Malucélli
- Promotor Público -

Advoga no civel e comé'cio
Faz cobranças Judiciais e

amigáveisl etc.

Res, Rua Coronel Jourdan

FJ\RMACIl\. IGUASSU'
J:oinvile Rua 15 de Nov, 468

Bspecíalid�des farmaceuticas naci�nais e extrangeiras.
, I Perfumarías '- Homeopatia

Propriedade e direção tecnica : Clarindo T. Morais

"««��;�B»»��Q�«�:�

��._oI .

o
Comunicamos aos nossos parentes e ami

gas, o fal cimento do nosso estimado. :nesque
civ' I chefe.

Adolfo Pauli,
ocorrido no dia 26 de março ulti.no, na .vila de
Hanita. Outrossim agradecemos a todas as pes
soas que 'prestaram auxilios. durante a sua en·

fermidade e os que o acompanharam -ate.a sua

u,ltima morada.
' . . . ."

A f'anulia,.entutada

Deve chl'gar hoje rm

no!'sa cidade, ond� será

paraninfo do enlace do sr.

knmte Francisco Crandi-
D. ILDA HOE.sCHL netti Gom a senhorita Ma-

_ Tambem dia 12 assi tilia Walter Crespo, o n.

I na la a pas!:lsagem oe mais tenente Oscar Rosa Nepo
.

um'aniversãrio da exma. sra muceno da Silva,,' ilustre
.

H com�ndante do. 32. B. C.

I· ilda Ramos da Silv-a Ho
de Blumenaú' O comte.

____________ J
éschJ, virtuosa esposa do

---

,sr. dr. Arno' Pedre Hoes- Oscar Rosa virá acompan·

chi, integro juiz de direi- hado de sua fxma. esposa

to da comarca d� Itaj�i, e filhos,

Sen h o r a dotada . de Pelo mesmo motivo virão

I raras virludes- de coração tambêm de Bluffi€nau, o

I
e de espiritol lendo ja re- sr. tenente Rui Martin6 de

sidiào em riossa cidade Menezes e sua exma. es'

onde deixou Inrgo circulo posa; e tenente dr', Tim6
-

de &mizade8, é com satisfa' teo B'az Moreira, delegado
ção que "Correio do Povo" especial.
desde já apresenta á djs FALECIMENTOS
tinia anivel�.:.J�ian�e as suas Ocorreu na ultima quar--
melho,Es fe,lcltaçoBs. lia feira, nesta cidadE, o fa-

, lecimfnto do conhecido e

Enlace venermdo sr: Manoel

Crespo Orandineiti Joaquim Martins, chefe de
numer0sa familia jaragua

S Catarina

NOT
da Coanissão deTabe..

lalDentodoMunicipio
de Jaraguá

Té6do cbegado ao conbeci ..
mento desta Comissão, que aI ..

lUDI negociantes sem a nece...

sária dignidad� moral, conti ..

nuam as ocultas, burlando os

preços da I"espetiva tabela, esta
Comissio avisa á população que
os preços estio em pleno vigor,'
e que cada um cumpra � seu

dever, denunciando estes sabo..

tadGres, que na bora grave que
atravessamos, procuram ás es"

condidas, a troco de 30 di!!bei ..
1'0 desrespeitar as determina ..

ções das autoridades legalmen
te constituidas.

Pela Comissio ,

Leonidas C. Herbster
Presidente

Inst.tuto LouresRo�ba
Exclusivamente para molestias de Olhos, ouvidos,

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

sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fon!', j34. jOfNVILLE

._---

Combatem todas as febres palustres. ·ÇQmo a

malaria, :maleita. sezão, tremedeiras e
,

inter_mitentes,

Terreno .
DefH'j'i se adquirir um, na
zana rural, pr�iximo á ci
dade. _

Inf. n8 gerenciu desta
- fuJhß,

- Festejou mais um

natalício dia 3 a senhorita
Leontina Raske, filha do
sr. Léo Raske,
- Dia 4 marcou a da

ta aniversar ia da menina

Nair, filhinha do proíessor
sr. Luiz O, Airoso.
- Dia 5 viu, passar mais

um natalicio a senhorita
Irene Luz, filha do sr.

Nestor Luz, agente fiscal
em Mafra e residente nes

ta cidade.
-" Passou dia 8 mais

um natalicio da senhora
Elza H, Albus, esposa do
sr. Garlos Albus, p: oprie
tario do EQtel Becker.

- 'I'ambem dia 8 fez a

nos o sr. Amoldo Suneit,
residente nesta cidade,

I
- Hontem fez anos o

menino' Vergilio, 'filho do
sr. Léo Raske. '

�iiWIt ,1 ALBE-RTO OUTRA

_ No proximo dia 12 trans
corre a data natalicia do
nosso particular amigo sr,

I
Alberto Dutr>, ativo agen
te dos Correios e Telrgra NOIVADOS

I
fos nes.ta ci9ade, . Ajustou núpcias, Em Por

I FunclOnar�o antigo e ze
to Bêlo com a gentil srita

11050, cumpndor
de se�� Mari� Lucia Guerreiro, fi·

de\)eres, vem exercendo]a I a do sr. Higino Guerrei'

lha alguns anos o c�rgo r�, agrimensor, o jovem
de .E!5êOte dos �ervlços jarriil Jorge Fádel, comer

i p.ostals e telegrafrcos da dan!e e filho do sr. capitão

I
Cidade, co� ge!al a.grado I An! nia Jorge Fâdel.
da populaçao e IneqUivocas

o

,

prova S de satistação dos VIAJANTES
seus superiores imediatos.
Por este motivo apresen·

tamos-Ihe os nossos votos
de felicidade.

N, 1.169

Dr. Alvoro
Batalha
MEDICO

CIRURGIA; PARTOS, MO
LESTlAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS
•

DOENÇAS INTERNAS E
TROFICA IS - DOENÇAS' DA
PELE - TRABALHA DIA
R AMENTE xo HOSPITAL

SÃO JOSÉ
ATENDE CHAMIDOS I

I QUALQ3ER HORA

IRMa . Preso E, Pessoa, 206

�tRHENTo
�tOEIRDS

É UM'" DOENÇ'" CJR ...vlsSIM'"
MUITO PERIGOS'" PAR'" ... FA-

MíLIA E PARA RAÇ.... COMO

UM BOM AUXIL.I R NO TR ...T....

MENTO DltSSE GRANDE FLAGEL.O
U Oi E O

... SíFIL.IS SE APRESENT... SOB

INÚMERA. FORMAS. T... IS COMO:

REUM"'T'SMO

ESCR6FUL.AS
ESPINH S

FíSTUL. .

ÚL.CER .

ECZEM....

FERIDA.

DARTRO.

MANCH....

II ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 15 ANOS

VENDE·SE EM TÔO'" PARTE.

.. "Casa
,recebeu novos

ea "

�rtigos ...
que está vendendo a preços sem competencia

A

Está Mndo exposta na

cCasa Real:o, do sr. <Tosé
.. Albus,uma belissima pe r
tida de tirti'gos para pre
sentes, na proxima Pas-

I coa. ·Os tradiocÍon"i"

Qvos de Pascoa, de quo
tanlo gosta a criançada;
outros artigos de choco

late, de loUça é de vi

Qfn. pm. madei!'1l tra'bs

. Realiza se hoji: nesta

I cidndr, o f' nlacc matriniO'

I niéll da inttJigt nta conter

\ rariea Senhotita Marilia

I Wallher Crespo, filha do

! nosso redator Joã:}, Crespo
I e de sua exma fsPQs:a A·

_______ II nesia Maria WaIther Ores
po, com o sr, temnte

Francisco Grandinetti filho
. do sr. Vicente Orandinetti,
diretór do Banco MineiÍ'o
de Produção e de sua f xma

esposa, l\ ngelina A. Gr,an
dinetti.

-

O áto civil terá Iogar as

Ihada, tudo que, nl pra- 10 e 1/2 horás; ria "Villa

ça FÓ O Albus é capaz j Marília", residmcia' dos

de vender. .' ppis da noiva" sendo tEste

Vale a pena U[Il8 visi . ') munhado, pelo sr. Vicente

tà a «Casa Real .. e es. Orandinetti e sua exma.

c<-lha Já o seu pr'esent(l.1 esposa. represe·ntado ptlo

.

E. quem sabe? orgulhoso, alheia, num segundo.
Encantando com ela a minha rantaeia,
Q1tiS trazer para o meu' do seu olhar profundo
Essa granqe, gentlil, arulada qlegria.

,

Toda genie, como eu. oihasa-a, so porque
Eta dava a impressão de um pássaro ovando

_

A 1tm ponto que, distante, atráé. mas não se ve !

Todo o sonho, porém, e mal que se bemdi» ., . ,

_ Ve:ndo-a moça feliz como andorinha em bando,
No meu sonho d� pae. eu tambem sou feliz.

JOÃO CRESPO

i sr. João Crespo -e sua ex

ma. esposa, por parte da

noiva, e tenente Rui Mar

tins de Meneses e sua ex

ma esposa, por parte do
noivo.
A cerirncnia religiosa re

alisarse-â ás 11 1/2 horas .

na igreja matriz da paro
quia, sendo celebrante o I

lustrado ora dor sacro, frei
Odorico Duricux, capelão
militar e diretor do Cole

glo Sto. Antonio, de Blu
menau, servindo .de padrin
hos, parte do noivo, o sr.

tenente coronel 'Oscar Ro
sa Nepomuceno da Silva;
comandante do 320 B. C.
de Blumeneu. e sua exma

esposa, e por parte da
noiva o sr. dr. Alvaro da
Costa Batalha e exma es

post'.
O joven par viajará na

proxima semana para Blu

menau, ondefixarä residen
eia.
"Correio do Povo" apre

senta aos distintos nuben
tes e aos seus dignos pro
genitores, votos de muitas

perícias e venturas.

ANIVERSARIOS

(nse,

O _extinto e q/ua8i toslos
0S seus decendenles. loca
Iiz�r�l1{ se ha algumasdéca'
das de anos, na estrada a

que leglfam o nJmea, a

cTifa dos Mal tins:tl e pé
lo trabalho da lavoura,
muito çontribuira l' para a

prosperidade do local.
O sr. 'Manoel Joaquim

Martins.era viuvo da sma.

Laurentina M2rtins'
O enterramento do ca'

dáver dfu'se' quinta feira
á taide com grmdea:om-

-

panhambrito desde a _ sua

residencia, té o C (mitério
Municipal.
Á toda a fcimilia Marlins

apif.:sentamos 08 nosso�
przames.

o SABÃO

uao ?lI ii

,,�\)'f\O V1RC/:'o,L"J __,.ç:, DA � t:.JT
(�WETZH INDUSTRIAL
JOINVILLE

'li 'fi! TI

Virgem Especial idade
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE (Marca registrada)

NÃO CEVE FAL1AR EM -CASA ALGUMA!

s��Ä� 'ffRCtAt
•••

ESPECIALIDADE

��.'à�·.····.'�· BB I
,
..�J!t.·�-:=�"�.���..�•.��,•.�.•_,�"•.�_.ö.�.�.•.�•., _

BB MK I&& m7.s..'.·.· r r ..
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